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Eesmärk 

Hinnata, milline on olnud seksuaalkurjategijate karistus- ja 
kohtlemispraktika alates seksuaalkurjategija kompleksravi  
võimaldava karistuse alternatiivi lisandumisest 
karistusseadustikku 2013. aastal. Tuua välja probleemkohad 
praeguses süsteemis ning pakkuda lahendusi seksuaalkurjategijate 
retsidiivsuse ja kahjude vähendamiseks.  
 
Taust 
2013. aastal jõustunud muudatuse eesmärgiks oli vähendada 
korduvkuritegevust läbi süüdimõistetud isikule vangistuse 
alternatiivina ravi pakkumise. 2015. aasta lõpu seisuga on 
seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldatud kahele isikule. Enne 
eelnõu jõustumist nähti vajadust ja võimalust pakkuda ravi ligi 10 
isikule aastas. Seega pole meede soovitud mahus rakendunud.  
 
Seksuaalkurjategijate kompleksravi peab olema kohaldatav üksnes 
isiku nõusolekul ning olema kättesaadav nii vanglasüsteemis kui 
vabaduses. Ravi tulemuslik kohaldamine eeldab spetsialistidelt 
eriteadmisi.  
 
Ühe süüdimõistetud ning kompleksravile allutatud 
seksuaalkurjategija kompleksravi kulu on arvestuslikult ligi 10 000 
eurot ca 1,5 aasta peale (aastas ligi 7000 eurot)1,  eurot. Reaalsed 
kulud kahe kompleksravi-alusega seoses on olnud veidi üle 3000 
euro. 2015. aastal kompleksraviga seotud kulutusi ei tehtud.  
 
Isikule, kelle vangistus osaliselt asendatakse kompleksraviga, on see 
tasuta. Kriminaalhooldusalusele, kellel on ravi- või 
sotsiaalprogrammis osalemine käitumiskontrolli kohustusena, on 
samasisuline teenus raskesti kättesaadav.  
 
Lanzarote konventsiooni ratifitseerimisega seoses on vajalik 
arendada kogukonnas ning vanglasüsteemis pakutavaid 
ennetusmeetmeid, sh seksuaalhälbelise käitumisega isikute ning 
seksuaalkurjategijate ravi ennetamaks (uute) seksuaalkuritegude 
toimepanemist. 
 
Justiitsministeeriumi arengukava aastateks 2017-2020 kohaselt on 
seksuaalkurjategijad kriminaalpoliitika valdkonnas kuritegevuse 
ennetamisel üheks prioriteetseks sihtrühmaks, kellele arengukava 
kohaselt lisaks muudele korduvkuritegevust ennetavatele 
sekkumistele tagatakse riskidest ja vajadustest lähtuvad 
intensiivsed tegevused, ravi- ja rehabilitatsioonivõimalused.  
 
 

http://www.kriminaalpoliitika.ee/
http://www.just.ee/
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Järeldused ja ettepanekud 
Järeldused 

1. Analüüsi tulemusel võib asuda seisukohale, et seksuaalkurjategijate kompleksravi 

võimaluse tekkimine vangistuse osaliseasendamisena ei ole täitnud seatud eesmärki, millega 

sooviti aidata kaasa kuritegevuse, eelkõige korduvate seksuaalkuritegude toimepanemise 

vähenemisele.  Seksuaalkurjategijaid ei kohelda riskidest ja vajadustest lähtuvalt ning ei arvestata 

parimat rahvusvahelist kogemust ja positiivse mõjuga praktikaid. Seksuaalkuritegude 

toimepanemine võib viidata isiku puhul probleemidele, mis ei lähe tavapärast karistust kandes 

iseenesest üle – ilma erikohtlemiseta püsib korduvkuritegude toimepanemise risk ja isiku 

ohtlikkus kõrge. Karistuspraktika on jäänud samaks, kolme aastaga suunati ravile vaid 2 inimest. 

Vähene praktika ei võimalda anda põhimõttelist, sisulist ega tõendatud hinnangut 

seksuaalkurjategijate ravi tulemuslikkusele. Ühe süüdimõistetud ning kompleksravile allutatud 

seksuaalkurjategija kompleksravi kulu on arvestuslikult 9864  eurot ca 1,5 aasta peale (aastas 

6576 eurot)1, mis on ligi 10 korda vähem kui ühe vägistamisjuhtumiga kaasnevad kulud.2  

2. Esimene oluline põhjus, miks seksuaalkurjategijatele kompleksravi vangistuse osalise 

asendamisena kohaldatud ei ole, on see, et valdava osa seksuaalkurjategijate puhul ei toimu nende 

ravivajaduse hindamist ei menetluse käigus ega vanglakeskkonnas. Seda eeldab aga praegune 

kompleksravi regulatsioon. Vanglas viibib keskmiselt ca 125 seksuaalkurjategijat. Aastas jõustub 

ca 100 süüdimõistvat kohtuotsust seksuaalkurjategiajte osas. Parafiilia diagnoosiga 

süüdimõistetute, kes tõenäoliselt on seksuaalkuriteo toime pannud endal esineva 

seksuaalsuunitlushäire tõttu, arv on teadmata, kuna süsteemset ravivajaduse hindamist ei toimu  

- häiret ei ole diagnoositud menetluse käigus ega enne kuriteo toimepanemist või ei ole diagnoos 

teada nt vanglaspetsialistidele. Hinnanguliselt on 1/3 seksuaalkurjategijatest  mõni parafiilia. 

Praktikas on kuriteo toime panemise tinginud võimalike seksuaalsuunitlus- või psüühikahäirete 

esinemise küsimus käsitletud kohtupsühhiaatria- või kompleksekspertiisi käigus, mille tegelik  

(peamine) eesmärk on isiku süüdivuse välja selgitamine ning mis ei saa jääda ainsaks vahendiks 

ravivajaduse välja selgitamiseks. 2013-2014 aastal süüdimõistva lahendiga kohtuasjadest oli 

kohtupsühhiaatriaekspertiis teostatud ca 12%-l. 

 Vastupidiselt praegusele kompleksravi kohaldamise aluste loogikale määratakse 

kohtupsühhiaatriaekspertiis pigem raskeid seksuaalkuritegusid toime pannutele, kellele 

määratakse reeglina karistus (üle 2 aasta vangistust), mis ei võimalda vangistust osaliselt 

kompleksraviga asendada. Kompleksravi kohaldamise vajaduse hindamine kahtlustatavate, 

süüdistatavate või karistust kandvate isikute puhul ei ole hetkel piisav (sh hindamispädevus) ega 

süsteemne (kelle osas hinnangut küsitakse).  

 Seksuoloogiaga seotud kohtupsühhiaatria-psühholoogia ekspertiisi küsimustele 

vastamise pädevusega ekspertide (kohtupsühhiaatrite) arv on Eestis minimaalne ning praktiliselt 

pidurdab see seksuoloogia ning seksuaalsuunitlushäire tõttu kuriteo toime pannud isikute 

hindamise ning ravi arengut ja tagamist. Kõik vastava pädevusega eksperdid ei ole motiveeritud 

vastavaid funktsioone täitma ja/või teenust osutama lähtuvalt valdkonnale spetsialiseerumise 

näilisest perspektiivitusest.  

3. Teise põhjusena on kompleksravi vähene praktika tingitud sätte lisandumisele järgnenud 

                                                           
1 Lähtuvalt kompleksravi eelnõu seletuskirjas toodud arvutustest. 
2 Vägistamise hind Eesti ühiskonnale on 97 007 eurot, millest omakorda 67 961 eurot (90%) moodustab 
vangistusega seotud kulu . Keskmiselt ca 100 seksuaalkurjategija vanglapäevade kulu aastas on 1,5 mln eurot 
(1,5 aasta peale 1,4 mln eurot) , 10 kompleksravil oleva seksuaalkurjategija ravikulu aastas (98 640: 1,5 = 62 
760) eurot. (Kallaste jt 2015). 
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ebapiisavatest toetavatest tegevustest ravikorralduse ning teavituse osas, mis oleks pidanud 

seaduse rakendumist toetama (töökorraldus, teadlikkus, koolitused, juhised). Seksuaalkuriteos 

kahtlustatavaid ega süüdistatavaid ei ole süstemaatiliselt informeeritud kompleksravi 

võimalusest, ravi sisust ega kohaldamisega seonduvast, mis on tingitud eri valdkondade 

spetsialistide – nii  menetlejate, kohtunike, kaitsjate, kriminaalhooldajate kui vanglaametnike – 

ebapiisavast teadlikkusest kompleksravist, sh müütidest ravi sisu ning mõju osas. 

4. Kolmandaks on ravile suunatavate isikute ring seaduse kitsaste raamide tõttu liialt 

piiratud. Kompleksravi võimaldab parimaid tulemusi saavutada raskemaid kuritegusid toime 

pannud seksuaalsuunitlus- või psüühikahäirega seksuaalkurjategijatega. Praktikas raskemate 

seksuaalkuritegude puhul mõistetavad karistused on aga sellised, mis ei võimalda kohtul 

kompleksravi määrata. Ümberpööratuna: kompleksravi on samas võimalik kehtiva regulatsiooni 

kohaselt kohaldada vaid kergemaid seksuaalkuritegusid toime pannud süüdlaste puhul (kellele 

enamasti kohtupsühhiaatria ekspertiisi ei määrata). Praeguses menetluspraktikas on 

tähelepanuta jäetud kergemaid seksuaalkuritegusid (nt pornograafiasüüteod, kergemaid 

kontaktseid seksuaalkuritegusid) toime pannud süüdlastele kompleksravi kohaldamise võimalus, 

mis teatud juhtudel, kuid mitte alati, võiks olla asjakohane. 

5. Neljandaks on ennetähtaegse vabanemise tingimusena kompleksravile allutamise 

vähene praktika tingitud vanglasüsteemi siseselt kompleksravi mõtestamise probleemidest ning 

sellest teadlikkuse vähesusega. Samas ravivajaduse hindamine ning ravi alustamine peaks 

toimuma ka vanglakeskkonnas. Tartu vanglas seksuaalkurjategijatele  seksuaalsuunitlushäiretega 

seotud ravimravi ning psühhoteraapiat seni pakutud ei ole, samuti ei toeta vanglakeskkond, kus 

puudub seksuaalkurjategijatele spetsialiseerunud üksus, ravimotivatsiooni. Probleemiks on ka 

kõrge riskiga seksuaalkurjategijatele mõeldud programmi puudumine. Kompleksravi ning 

seksuaalkurjategijate retsidiivsuse vähendamise seisukohast laiemalt oleks vajalik koostöö 

arendamine vanglaväliste teenusepakkujatega tagamaks ravi järjepidevus ning tõhus 

ettevalmistus seksuaalkurjategijate taasühiskonnastumiseks vanglas sees. 

6. Hetkel puuduvad hõlpsasti – rahaliste vahendite puuduse või vastava asjatundliku 

spetsialistini jõudmise keerukuse tõttu – kättesaadavad nõustamisteenused isepöördujatele (nii 

täis- kui alaealistele seksuaalhälbelise käitumisega isikutele)3, sh kriminaalhooldusel 

seksuaalkurjategijatele. Projektipõhiselt on piloteeritud anonüümset nõuandetelefoni STOPP 

ning psühhiaatri ja psühholoogi vastuvõtt on tagatud tervishoiuteenuse osutamise üldises korras, 

kuid sihtrühmale suunatud spetsiifilised nõustamisteenused ei ole vajaduspõhiselt kättesaadavad 

(sh ravikindlustuseta isikutele ja/või mitte Haigekassa partnerite poolt osutavatele teenustele).  

 

Ettepanekud  

1. JuMil valmistada ette VTK, millega laiendada kompleksravi kohaldamise võimalust ka 

neile, keda on seksuaalkuriteo toimepanemise eest karistatud pikema kui 2-aastase vangistusega. 

Selleks: 

 kaotada KarS § 69² nn raviparagrahv seksuaalkurjategijate kompleksravi osas;   

 täiendada KarS § 74 sisu ning ravi kohaldada KarS § 74 alusel;  

 täiendada KarS § 75 ning seega ravi kohaldada KarS § 75 tingimustel;  

 ravi kohaldamise alused sõnastada selliselt, et ravi oleks ühe tingimusena võimalik 

kohaldada isikutele, kelle süü seksuaalkuriteo toimepanemises on tõendatud ning kes annab 

nõusoleku ravil osalemiseks. Ravi kohaldamise aluseks võib olla isikul esinev „ravitav või 

                                                           
3 Psühholoogide sõnul on isepöördujad pigem pöördunud eravastuvõttu juhul, kui on võimalik eravastuvõtu 
eest ise tasuda.   
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kontrollitav“ psüühikahäire4. Selle eesmärk on vältida seisukohta, et isikul esinevad häired 

peaksid olema välja ravitavad.  KarS § 69² lg 1 kehtiv sõnastus: „… mille ta on toime pannud 

ravitava või kontrollitava psüühikahäire tõttu“ võib olla vastasel juhul ka edaspidi mitmeti 

mõistetav.  

 Töötada välja ravivajaduse hindamise kontseptsioon, mille esialgseks lähtekohaks ravi 

määramine arsti poolt pärast arstliku hinnangu andmist. Ravi saamise eelduseks ei pea 

tingimata olema isikule pandud psüühikahäire (sh seksuaalsuunitlushäire) diagnoos. 

2. JuMil valmistada ette VTK, millega teha kohustuslikuks kriminaalhooldajalt kohtueelse 

ettekande tellimine, mille üheks osaks oleks ka psühhiaatrilise hinnangu saamine ravivajaduse 

välja selgitamiseks, juhul kui kohtupsühhiaatrilist ekspertiisi ei tellita. Seejuures arvestades 

kohtueelse ettekande tegemiseks ning ravivajaduse hindamiseks seatavat ajapiirangut. 

Seksuaalkurjategijate ravi järjepidevuse tagamiseks korraldada vajadusel ravi alustamine (sh 

ravimravi) vanglas ning selleks JuM VO-l:   

 arendada ravivõimekust vanglas (sh konkurentsivõimeliste töötingimuste loomine ning 

vajalike vahendite tagamine);  

 kaaluda teiste riikide parimast praktikast lähtuvalt (kõrge riskiga) seksuaalkurjategijatele 

Tartu vanglas spetsialiseerunud üksuse loomist, mis soodustaks taasühiskonnastamist, 

ravimotivatsiooni ning toetaks teiste sihtrühmaspetsiifiliste sekkumiste läbiviimist; 

selleks analüüsida väliseksperte kaasates täiendavalt praegust seksuaalkurjategijate 

paigutamist taasühiskonnastamise eesmärgist lähtuvalt;   

 arendada vanglasüsteemi vaimse tervise spetsialistide ja vanglaväliste meditsiiniasutuste 

spetsialistide koostööd tagamaks muuhulgas vanglast vabanenutele soovi ning vajaduse 

korral ravi jätkumine, sh seda toetavate teenuste  (nt tugiisikut vanglast vabanenutele, 

sekkumisprogrammis osalemine, teraapia, ravimravi jms) kättesaadavus;  

 pakkuda vanglas kõrge riskiga seksuaalkurjategijatele sotsiaalprogrammi5  ning 

psühhoteraapiat.  

3. SoMil tagada lähtuvalt VES 2015-2018 rakendusplaanist ravi ning rehabilitatsiooni 

kättesaadavus seksuaalhälbelise käitumisega isikutele sõltumata nende ravikindlustatusest 

ja/või ravile jõudmise või suunamise alustest. Selleks:  

 tagada kompetentsikeskuse välja arendamine (Viljandi Haigla all, sh ambulatoorse 

raviteenuse pakkumise võimekus piirkondlike haiglate juurde) seksuaalhälbelise käitumisega 

isikute ravi ning nõustamise jätkusuutliku pakkumise tagamiseks, isepöördujate (sh anonüümse 

nõustamisteenuse) ja muu ravikohustusega seksuaalkurjategijate ravi- ning nõustamisteenuste 

pakkumiseks6; valdkonnaspetsiifilise kompetentsi arendamiseks ning olemasoleva kompetentsi 

hoidmiseks erialaspetsialistidele baas- ning täiendõppe tagamiseks seksuoloogia ning sellega 

seonduvatel teemadel; samuti valdkonnaga seotud teadustöö toetamiseks Eestis.  

 töötada välja ning tagada nii isepöördujate kui kahtlustatavate, süüdistatavate ning 

karistust kandvate isikute (sh vanglasüsteemis) ravivajaduse hindamise kontseptsioon ning 

süsteem. Vajadusel jagades kompetentsi kogukonna ning vanglasüsteemi vahel. 

 seksuaalkäitumise probleemidega alaealiste puhul tuleb teha koostööd lastekaitse- 

                                                           
4 Teatud juhtudel, näiteks düssotsiaalset isiksusehäiret või psühhopaatiat põdevate isikute puhul on ravivõimalus 
kaduvväike. Samas on psühhopaatia sedastamine Eestis keeruline vahendite puudumise tõttu.  
5 VES 2015-2020 rakendusplaanis algselt 2016.aastasse kavandatud programmivalikuanalüüs viiakse läbi 
2017.aastal eesmärgiga hankida vajadustele vastav programm esimesel võimalusel.   
6 Sotsiaalministeeriumil tagada seksuaalkäitumise probleemiga alaealistega (sh õigusrikkujatega) tegelevate 
spetsialistide spetsialiseerumine, alaealiste hindamine ning vajalike sekkumiste pakkumise võimekus: 
seksuaalselt väärkohtlevatele alaealistele vajalike ning sobivate sekkumiste pakkumise võimalusi.  
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süsteemiga ning lähtuda alaealiste õigusrikkujate kohtlemise reformi põhimõtetest.  

4. Ravi sisuline arendamine, pakkumine ning vastava pädevuse arendamine peab olema 

ühtselt ning terviklikult koordineeritud nii vanglasüsteemis kui kogukonnas (tervishoiu- ja 

hoolekande korraldus tervikuna). JuMil ning SoMil valdkondade ülese koostöö arendamiseks 

seksuaalkurjategijate ravi pakkumisel koostada juhised ja/või teavitustegevused: a) isikutele, kes 

on toime pannud või kardavad, et võiksid toime panna mõne SK endal esineva 

seksuaalsuunitlushäire või psüühikahäire tõttu; b) eri valdkondade spetsialistidele valdkondade 

ülese koostöö eesmärgil, sh on vajalik kokku leppida osapoolte roll ning kohustused infovahetuse 

osa juhul, kui kriminaalhooldusalune pöördub psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule. 
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Sissejuhatus 
 

Seksuaalkuriteod moodustavad väikese osa kõigist registreeritud kuritegudest7, kuid neid 

tajutakse rasketena8, nad tekitavad riigile märkimisväärse kulu ning avalikuks tulnud 

üksikjuhtumeid kajastatakse sageli meedias. Lapsi kahjustavate seksuaalkuritegude ennetamine 

on üks kriminaalpoliitilisi prioriteete, mida on väljendatud mitmes strateegilises dokumendis, 

näiteks 2005. aastal siseministri ja justiitsministri poolt vastu võetud Laulasmaa deklaratsioonis, 

kriminaalpoliitika arengusuundades aastani 2018, Vabariigi Valitsuse heaks kiidetud vägivalla 

vähendamise arengukavas aastateks 2010–20149 ning vägivalla ennetamise strateegias aastateks 

2015-2020.  

 

Laste suhtes seksuaalkuritegude toimepanemine toimub valdavalt kõrvalseisjate eest varjatult. 

Vaid väga väike osa sellistest kuritegudest jõuab politseini. 2015. aastal läbi viidud laste ja noorte 

seksuaalse väärkohtlemise uuring (Soo jt) näitas, et veidi enam kui pooled väärkohtlemise ohvrid 

räägivad juhtunust kellelegi. Politseisse on teatatud aga väga üksikutest juhtumitest. Alaealise 

kannatanuga seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid kajastatakse aga sageli meedias ning avaliku 

arvamuse hääl nende teemade käsitlemisel on vali. Sageli piirdutakse kompromissitult tauniva 

suhtumise väljendamisega kuriteo toimepanijate või ka juhtumite menetlemise ning 

karistuspraktika suhtes, kuid harvem otsitakse tõhusaid võimalusi seksuaalkuritegude 

ennetamiseks, retsidiivsuse vähendamiseks või ka vägivalla ning väärkohtlemise põhjuste lahti 

seletamiseks.  

 

Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa 

Nõukogu konventsiooni (nn Lanzarote konventsioon) V peatükk näeb ette, et 

konventsiooniosaline tagab seksuaalkurjategijatele tõhusad sekkumisprogrammid või – 

meetmed või edendab neid, et ära hoida ja võimalikult vähendada laste vastu toimepandavate 

korduvate seksuaalkuritegude ohtu. Need programmid või meetmed peavad olema alati 

kättesaadavad menetluse käigus, vanglas ja väljaspool vanglat, riigi õiguses sätestatud tingimuste 

kohaselt (Artikkel 15 p 1.)10. Seejuures tagab konventsiooniosaline partnerluse või muude 

koostöövormide arendamise pädevate asutuste, eeskätt tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutavate 

asutuste ning õigusasutuste ja seksuaalkurjategijate11 järelevalve eest vastutavate muude 

organite vahel või edendab partnerlust või muid koostöövorme (Artikkel 15 p 2.). Lisaks tuleb 

konventsiooni kohaselt konventsiooniosalisel ette näha rakendatud programmide ja meetmete 

tõhususe hindamine (Artikkel 15 p 3.). Eesti teeb ettevalmistusi konventsiooni ratifitseerimiseks 

                                                           
7  2014.aastal kõigist registreeritud kuritegudest Eestis moodustasid seksuaalkuriteod (N=324) 0,8%. Kuritegevus 
Eestis 2014, ptk 10.  
8 Uuringud on andnud hinnangu, et 18-20% naistest ning 7-8% meestest kogu elanikkonnast on väärkoheldud 
enne 18-aastaseks saamist. Seksuaalse väärkohtlemise võimalikeks tagajärgedeks on riskeeriv 
seksuaalkäitumine, kroonilise valu sündroomid, ärevus, depressiooniga seotud häired, post-traumaatiline 
stressihäire, sõltuvusainete kuritarvitamine, enesetapukatsed ning seksuaalselt vägivaldne käitumine (Langström 
jt 2013).  
9 http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-arengukava-aastateks-2010-2014  
10 Sotsiaalministeerium koos justiitsministeeriumiga on koostas 2015. aastal Lanzarote konventsiooni 
ratifitseerimise analüüsi. 
11 Täpsemalt: „artikli 16 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute“.  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-arengukava-aastateks-2010-2014
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2016. aastal ning käesoleva analüüsi tulemused annavad sisendi Lanzarote konventsiooni 

ratifitseerimiseks.12 

 

Vangistuse vähene tulemuslikkus on olnud peamine põhjus, miks on hakatud otsima uusi viise 

seksuaalkurjategijatega tegelemiseks. Uurimused seksuaalkurjategijate osas toovad välja, et 

sekkumised on edukamad juhul, kui need järgivad riskide, vajaduste ning reageerimise põhimõtet 

(i.k. risk, needs and responsivity, RNR-teooriat). Kurjategijad, kellel on kõrge või keskmine uue 

kuriteo toimepanemise risk, peaksid olema eelkõige ravi ning sekkumiste sihtrühmaks ning neile 

tuleks pakkuda pikemaajalisi ning intensiivsemaid sekkumisi (Langström jt  2013: 4).  

 

Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 (VES) kirjeldab vägivallakuritegude 

toimepanijate kohtlemisega seotud puudujääke. Üheks puudujäägiks on vägivalla toimepanijate 

kohtlemine peamiselt karistuslike meetmete abil. Justiitsministeeriumi arengukava aastateks 

2017-2020 kohaselt on seksuaalkurjategijad kriminaalpoliitika valdkonnas kuritegevuse 

ennetamisel üheks prioriteetseks sihtrühmaks, kellele arengukava kohaselt lisaks muudele 

korduvkuritegevust ennetavatele sekkumistele tagatakse riskidest ja vajadustest lähtuvad 

intensiivsed tegevused, ravi- ja rehabilitatsioonivõimalused.  

 

2013. aastal jõustusid karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi 

seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse muudatused13, mille eesmärgiks oli vähendada korduvkuritegevust. Muudatuse sisu on 

süüdimõistetud isikutele vangistuse alternatiivina kompleksravi võimaldamine tingimusel, et isik 

on süüteo toime pannud ravitava või kontrollitava psüühikahäire tõttu ning on oht, et ta paneb 

tulevikus toime uue samasuguse süüteo.  

 

Analüüsi eesmärk on hinnata, kas kompleksravi kui üks võimalik meede seksuaalkurjategijate 

retsidiivsuse vähendamiseks, täidab omab eesmärki ning mida oleks vaja muuta kompleksravi 

regulatsioonis ja korralduses, et seda saavutada. Kompleksravi kohaldamise praktika 

hindamiseks uuritakse, milline on seniajani olnud seksuaalkurjategijate kompleksravi 

kohaldamise praktika ning mis seda mõjutab. Seksuaalkurjategijate kompleksravi aluste ning 

korralduse analüüsivajadus tekkis mitmetest esile kerkinud praktilistest probleemidest ning ka 

teadmisest, et alates kompleksravi sätte jõustumises 01.06.2013, on kompleksravi kohaldatud 

vaid kahe seksuaalkurjategija puhul ning ühel juhul ei osutunud ravi edukaks eelkõige 

süüdimõistetu, esialgselt raviga nõustunud isiku, tegeliku ravisoostumise puudumise tõttu.  

 

Andmed 

Analüüs tugineb kompleksravi regulatsiooni kirjeldusele, erialakirjanduse ülevaatele, E-toimiku 

statistikapäringute tulemustele, 2013. - 2014. aastal jõustunud kohtuotsustega 

seksuaalkuritegude kohtuasjade toimikuvaatlusele ning valdkonna ekspertidega läbi viidud 

intervjuudele. Intervjuud viidi läbi14 oktoobris-novembris 2015 ning kokku intervjueeriti 26 

spetsialisti üle Eesti: 6 kohtunikku, 2 kriminaalhooldajat, 4 vanglapsühholoogi/-psühhiaatrit, 7 

prokuröri ning 2 psühhiaatrit. Analüüsiraportisse on intervjuudest toodud ilmestavaid näiteid 

                                                           
12 Konventsiooni ratifitseerimise eelnõu saadeti kooskõlastusringile 1.juunil 2016.  
13 Vt Lisa 2.  
14 Intervjuude läbiviimisel osales JuM kriminaalpoliitika osakonna nõunik Tuuli Ploom.  



 

9 

 

intervjueeritute hoiakute, teadmiste  ning praktika kohta15. Läbivalt on toodud näidisjuhtumeid 

2013-2014 aastal lahendi saanud kriminaalasjade kohtutoimikutest, sh 

kohtupsühhiaatriaekspertiisi aktidest.   

 

Toimikute analüüsil kodeeriti seksuaalkuritegude toimepanemise eest süüdimõistetud isikuid 

iseloomustav info ning muu kriminaalmenetluse ja karistuse mõistmisega seotud info. Andmeid 

koguti kõigist toimikutest, mis analüüsi tarbeks kättesaadavaks tehti16. 

 

Analüüsi käigus tutvuti Soome Riihimäki vangla tööga seksuaalkurjategijatega STOP-programmi 

osakonnas17 ning kaardistati olukord seksuaalkurjategijatega tegelemisel Soomes.  

 

  

                                                           
15 Valiku tegemisel lähtuti eelkõige arvamuse erakordsusest, teiseks on võimalusel kõrvutatud erinevate 
valdkondade esindajate arvamusi.  
16 Toimikutega tutvumiseks esitati vastav sooviavaldus Maakohtutele. Mõne kohtutoimiku puhul oli võimalik 
tutvuda vaid kohtuotsuse, kuid mitte kogu toimikuga.  
17 Kohtumisel osalesid 3 Riihimäki vangla STOP programmi läbiviijat.  
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1. Seksuaalkurjategijate ravi ning kohtlemise põhimõtted ning 

praktikad  
 
Käesoleva peatüki eesmärk on anda ülevaade, millistele põhimõtetele tuginedes mujal maailmas 

seksuaalkurjategijate raviga tegeletakse, millised on tõenduspõhised praktikad (milliseid 

elemente peavad erinevad sekkumised järgima, et olla tulemuslikud) ja millised on 

seksuaalkurjategijate ravi ning kohtlemisega seonduvad probleemid teistes riikides. Samuti on 

erinevatele uuringutele tuginedes toodud ülevaade sellest, mis aitab vähendada 

seksuaalkurjategijate retsidiivsust, sh mil moel toimub seksuaalkuritegude toimepanemisest 

irdumine. Kompleksravi edu tagamise seisukohast on vajalik olla teadlik seksuaalkurjategijate 

rehabiliteerimist toetavatest aspektidest.  

 

Rahvusvaheline Seksuaalkurjategijate Ravi Assotsiatsioon (International Associaton for the 

Treatment of Sexual Offenders, IATSO) on koostatud nii täiskasvanud kui alaealiste 

seksuaalkurjategijate ravi ning kohtlemise juhendi. Kuna ravi puhul ei saa seada 

miinimumstandardeid, saab nimetatud juhist käsitleda kui põhimõtete kogumit, millest 

assotsiatsiooni soovitusel seksuaalkurjategijate ravis ning kohtlemisel lähtuda võiks.  

 

Oluliste põhimõtetena toob täiskasvanud seksuaalkurjategijate juhend välja järgmist:  

1. põhimõte. On tõendeid selle kohta, et teatud liiki ravi võib olla tõhus retsidiivsuse ohjeldamiseks 

ja vähendamiseks teatud liiki seksuaalkurjategijate puhul. 

2. põhimõte. Seksuaalkurjategijad näevad ravi vabatahtliku protsessina (nemad teevad valiku), 

kuna nad ei pruugi näha oma seksuaalkuritegelikku käitumist psühholoogiliselt või 

meditsiiniliselt patoloogilisena. 

3. põhimõte. Seksuaalkurjategijate ravi hindamine nõuab erioskusi, mis pole tavaliselt seotud 

kliiniliste psühholoogide või tervishoiutöötajate erialase väljaõppega. 

4. põhimõte. Seksuaalkurjategijate ravi osutatakse elukvaliteedi parandamiseks ja seda peetakse 

nende inimeste humaanseks raviks, kes on pannud toime seksuaalkuriteo, ning selleks, et 

ennetada patsiendil edasist seksuaalkuritegelikku käitumist. 

5. põhimõte. Dokumenteeritud orgaanilise hälbega patsiendil ravitakse kõigepealt vastavalt 

vajadusele üldiselt tunnustatud protseduuridega seda haigusseisundit enne psühhoteraapia 

alustamist või sellega koos. 

6. põhimõte. Psühhiaatrilise diagnoosiga (nt skisofreenia) patsiendil ravitakse kõigepealt 

vastavalt vajadusele üldiselt tunnustatud protseduuridega psühhiaatrilist diagnoosi või mõlemat, 

kui see on vajalik. 

7. põhimõte. Seksuaalkurjategijate ravi võib hõlmata erinevaid terapeutilisi lähenemisi. On oluline, 

et spetsialistid oleksid kursis kasvava ja areneva valdkonnaga ning osutaksid uuringutega 

tõestatud tõhusaimat ravi. 

8. põhimõte. Raviplaan võib hõlmata ravimravi kasutamist, mis võib osaliselt leevendada 

seksuaalset erutust ja fantaasiaid ning mõned inimesed võivad tunda end vähem sunnituna 

tegutsema. 

9. põhimõte. Seksuaalkurjategijatega töötavad spetsialistid peaksid olema ette valmistatud 

koostööks kriminaalõigussüsteemiga professionaalsel ja koostööle orienteeritud viisil. 

10. põhimõte. Sageli vajavad seksuaalkurjategijad järelravi või -visiite ning seda tuleks julgustada 

või võimaluse korral nõuda. 
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11. põhimõte. On ebaeetiline nõuda patsientidelt tasu teenuste eest, mis on põhiliselt mõeldud 

teadusuuringuteks või millest patsient ei saa otseselt kasu. 

12. põhimõte. Selleks et veenda tulemuslikult õigusasjatundjaid ja ka ühiskonda üldiselt 

seksuaalkurjategijate ravi tõhususes, peaksid spetsialistid tegema koostööd ja tegema 

teaduslikult põhjendatud ravi tulemuste uuringuid. 

13. põhimõte. Seksuaalkurjategijad peavad sageli kokku puutuma kohtumenetlusega ning neid 

isikuid ravivad spetsialistid peavad olema valmis vajaduse korral kohtusse ilmuma. 

14. põhimõte. Seksuaalkurjategijatele tagatakse samad õigused nende isikuandmete kaitseks nagu 

kõikidele teistele patsiendirühmadele, kui õigusaktidega, st teavitust või andmete kohtusse 

esitamist käsitlevate õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti. 

15. põhimõte. Seksuaalkurjategijaid ei tohi diskrimineerida nende vanuse, soo, rassi, etnilise 

kuuluvuse, rahvuse, usuliste tõekspidamiste, varalise või sotsiaalse seisundi või füüsilise või 

vaimse puude tõttu. 

16. põhimõte. Seksuaalkurjategijaid ravivad spetsialistid peavad suhtuma nendesse inimestesse 

lugupidamise ja austusega. Kui nad ei suhtu kurjategijatesse või nende kuritegudesse 

kaastundlikult, peaksid nad need isikud nõuetekohaselt edasi suunama. 

 

Eestis on samuti koostatud ravijuhis seksuaalkurjategijate menetlemiseks, mis on koostatud 

kasutamiseks eelkõige psühhiaatritele, seksuoloogidele ja kliinilistele psühholoogidele (Ravijuhis 

seksuaalkurjategijate 2010…). Ravijuhis baseerub suuresti Ülemaailmse Bioloogilise Psühhiaatria 

Ühingute Föderatsiooni (World Federation of Societies of Bilogical Psychiatry, WFSBP) 

ravijuhistele parafiiliate raviks. WFSBP ravijuhis parafiiliate raviks on avaldatud 2010. aastal 

(Thiabaut 2010). 

 

Uuringutes on välja toodud, et seksuaalkurjategijatele pakutavad sekkumised on üldiselt 

edukamad siis, kui nad lähtuvad RNR tõhusa korrigeeriva ravi ning sekkumise põhimõttest. Need 

sekkumised võivad olla farmakoloogilised (nagu antiandrogeeni ravi), psühholoogilised või 

psühholoogiliselt harivad. Ravimravi, mis võib olla osa seksuaalkurjategijate kompleksravist, 

mõjusust on hinnatud erinevate uuringutega. Langström jt 2013 testisid erinevate 

psühholoogiliste ning medikamentoossete sekkumiste18 mõjusust täiskasvanud ning alaealiste 

seksuaalkurjategijate vaates. Tõendus headest ravitulemustest oli mõnevõrra parem alaealiste 

kui täiskasvanute puhul. Täiskasvanute puhul ei olnud võimalik leida piisavat tõendit nii kasu- kui 

riskitegurite hindamiseks. Alaealiste osas aga leidus mõningane tõendus, et multisüsteemne 

teraapia suutis uue kuriteo toimepanemist ära hoida. Autorid leidsid enda uuringus ka vaid kolm 

randomiseeritud kontrollgrupiga uuringut: ühe täiskasvanute, ühe alaealiste 

seksuaalkurjategijate oma ning ühe, mis oli mõeldud seksuaalkäitumuslike probleemidega lastele. 

Kuigi selle uuringu valim oli väike, andis see teaduslikku tõendust sellest, et multisüstemne 

teraapia – kogukonnapõhine programm, mis tugineb sotsiaalsete oskuste õppimisele, sotsiaalse 

arengu teooriale ning süstemaatilisele pereteraapiale – vähendab uute tegude toimepanemist 

seksuaalselt väärkohtlevate alaealiste puhul. (Langström jt 2013).  

 

Kurjategijad, kellel on madal uue kuriteo toimepanemise risk, peaksid saama vähemintensiivseid 

ning lühemaid sekkumisi ning ei peaks olema paigutatud kokku (grupis) kõrge riskiga 

                                                           
18 SOTEP (Sex Offender Treatment and Evaluation Project), Rockwood Preparatory Programme for Sexual 
Offenders, Speciaalized treatment  (CBT, relapse prevention model), CBT, behavioural intervention, Multysystemic 
therapy (MST), Sexual Abuse: Family Education and Treatment (SAFE-T) Programme, CBT (manualised 12 session 
group base therapy).  
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seksuaalkurjategijatega. Ravi peaks olema suunatud lihtsatele riskiteguritele ning teguritele, mis 

ajendavad seksuaalkuritegusid toime panema ning millega mis võtaksid arvesse konkreetse 

indiviidi õppimisvõimet. Kuigi eraldi uuringud ei kinnita, et need põhimõtted kehtivad ka laste 

seksuaalselt väärkohtlejate puhul, peetakse tavaliselt ebaeetiliseks ravi pakkumisest keeldumist. 

Langström jt (2013) soovitavad, et seni kui ei ole paremat tõendust uuringutest, peaks 

seksuaalkurjategijate (laste seksuaalse väärkohtlemise toimepanijate) ravi lähtuma ning 

tuginema RNR (riski, vajaduste ning vastuvõtlikkuse, i.k. risk, needs ning resposivity) põhimõtetele 

ning kõik tulemused peaksid olema hoolikalt dokumenteeritud.   

 

Järgnevalt on toodud põgus ülevaade seksuaalkurjategijate kohtlemisest Soomes ja Taanis. 

Ülevaatesse on koondatud seksuaalkurjategijate kohtlemise laiema süsteemi, mitte vaid 

ravimeetodite ning –programmide kirjeldus. Seda selleks, et anda ülevaade seksuaalkurjategijate 

kohtlemise põhimõtetest ning trendidest teistes riikides. Kuna seksuaalkurjategijate retsidiivsuse 

vähendamine puudutab nii vanglasüsteemi kui kogukonda, on siin käsitletud 

seksuaalkurjategijatega tehtavat tööd mõlemas keskkonnas.   

 

1.1. Soome 

 

 Seksuaalkurjategijate kohtlemine vanglasüsteemis 

Soomes on seksuaalkurjategijad paigutatud erinevatesse Soome vanglatesse. 2015. aaasta sügisel 

kandis korraga vanglakaristust ca 200 seksuaalkurjategijat. Kõige ohtlikumad19 ehk 10% (20) 

neist asuvad Riihimäki vangla STOP üksuses. STOP programm kestab kokku 8 kuud20, millest kuus 

kuud on programmi intensiivne periood. Arvestades seksuaalkurjategijate vangistuse pikkust 

Soomes, sisustab STOP programm ära suurema osa vangistuse kestusest. Programmiga 

alustatakse 2 korda aastas. 12 aasta jooksul on STOP programmi läbinud 200 seksuaalkurjategijat, 

neist 12 on seksuaalkuriteo toimepanemise eest uuesti süüdi mõistetud.  

 

Juhul, kui seksuaalkurjategijal ei ole Riihimäki vanglasse saabumise hetkeks veel tekkinud 

motivatsiooni STOP programmis osaleda (nt ise avaldanud soovi teisest vanglast STOP üksusesse 

liikuda), tegeletakse tema motiveerimisega siis, kui ta on STOP üksusesse jõudnud. Üheks 

motivaatoriks STOP üksuse puhul on see, et kinnipeetavad ei pea veetma päeva kambris reeglite 

või hirmu tõttu puutuda kokku teisi kuritegusid toime pannud kinnipeetavatega, vaid saavad olla 

avatud ruumis kogu päeva. Riihimäki vanglas tunnevad seksuaalkurjategijad ennast turvalisemalt 

kui teistes vanglates, kus nad on paigutatud läbisegi teiste kurjategijatega.  Seega neile, kes on 

varem karistust kandnud teistes vanglates ning seejärel satuvad Riihimäkisse, on iseenesest juba 

suurem motivatsioon osaleda ka STOP sotsiaalprogrammis. Motivatsioon ning tahe programmis 

osaleda tekib ka läbi selle, et kinnipeetav ei pea keskenduma pidevalt enda turvalisuse küsimusele 

ning saab tegeleda enda teo, käitumise, mõttemustrite jms analüüsiga.  

 

STOP programmi pole võimalik läbida neil, kelle vanglakaristus on selleks liiga lühike. Sellisel 

juhul saab kinnipeetav osaleda Uue Suuna programmis. Samuti on praktikas STOPi läbiviimisel 

võimalik sellesse integreerida ka Uue Suuna elemente. Mõnel juhul, kui isiku karistus on pikk, võib 

ta osaleda ka mõlemas programmis. Teiseks ei saa STOP programmis osaleda psühhopaadid, kuigi 

                                                           
19 Nii täisealise ohvri suhtes seksuaalkuriteo toime pannud (nn vägistajad) kui laste seksuaalselt väärkohtlejad on 
koos ühes grupis.  
20 8 inimest grupis. 3-4 korda nädalas grupikohtumised ning lisaks individuaalsed kohtumised.  
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üksuses on proovitud tööd teha ka selle sihtrühmaga21. Töös seksuaalkurjategijatega STOP 

üksuses võetakse eelduseks, et enamikel seksuaalkurjategijatel on mingisugused isiksusehäired. 

Teo või seksuaalsuunitlushäire eitamine ei ole teatud maani programmis osalemist välistavaks 

tingimuseks. Kui kinnipeetav üldse endast rääkida ei soovi, ei saa ta STOPis osaleda.  

 

Riihimäki vanglas lähtutakse töös seksuaalkurjategijatega Hea Elu Mudeli (Good Lives Model) 

põhimõtetest.  Eesmärk on pakkuda tuge selleks, et aidata kinnipeetaval vabanemise järgselt 

realiseerida enda nö parema elu plaan. Selleks kaardistatakse need ressursid, mis kinnipeetaval 

on, mitte ei rõhuta sellele, millised on tema riskid.  

 

Riihimäki vanglas ei ole püsivalt tööl psühhiaatrit ning enamasti ei ole psühhiaatritel võimalik 

leida aega vanglasse minemiseks. Samas vanglaametnikel võimalus konsulteerida vajadusel 

Vantaa või Turku vangla psühhiaatritega.  Vajalikke ravimeid saab väljastada ka vangla üldarst. 

Mõnikord on vajalik STOP programmi vältel mõne kinnipeetava saatmine Vantaa 

psühhiaatriahaiglasse.  

 

Vanglast vabanenud seksuaalkurjategijad suunatakse STOP üksuse kaudu nõustamisele 

kogukonnas, näiteks SEXPO22 nõustajate poole, kellega on välja kujunenud hea koostöö ning 

vastastikune usaldus. Selleks, et kriminaalhooldusel olev klient saaks SEXPO kaudu ravil käia, 

aitavad kriminaalhooldajad leida teenuse eest tasumiseks erinevaid võimalusi. Üks võimalus on 

sotsiaaltoetuse taotlemine, mille eelduseks on, kriminaalhooldusalune on vähemalt paaril korral 

teraapias käinud ning saab kinnitada, mis teenusega seoses toetust taotleda vaja on.   

 

Ravi ennetähtaegselt vabanemise tingimusena  

Kui seksuaalkurjategija soovib vanglast ennetähtaegselt vabaneda, olles samal ajal 

käitumiskontrollil, on võimalik seada tingimuseks, et isik peab ennetähtaegselt vabanemiseks 

nõustuma ravimiraviga. Soome kõigi vanglate puhul tuleb seksuaalkurjategijad, kelle 

retsidiivsusrisk on vähemalt keskmine ning, kes soovivad ennetähtaegselt vabaneda 

käitumiskontrolli tingimusi täites, saata hindamisele kinnipeetavatele mõeldud 

psühhiaatriahaiglasse. Kinnipeetavatele mõeldud psühhiaatriahaiglas antakse hinnang23, kas isik 

vajab ravimiravi. Hinnangu andmise protsessis mõõdetakse ka isiku testosteroonitaset selleks, et 

saada selgust, kas ning millist ravimit isik vajada võiks.  

 

Kui arst otsustab, et kinnipeetav vajab ravimravi, võetakse ühendust ülikooli haiglaga. Sellisel 

juhul toimub edaspidise ravi korraldamiseks koostöö ülikooli haigla ning vabanenud isiku 

kodulinna haiglaga, kes ravimi väljastab ning jälgib veretestide abil, kas isik võtab ravimit 

vastavalt ettekirjutusele. Samal ajal saab isik ka teraapiat, kuna ravimiravi eelduseks on 

paralleelselt teraapias käimine. Teraapia on vajalik selleks, et tulla toime iseendale 

seksuaalkuriteo toime panemise teadvustamisega.24 Soome süsteemi puhul on seega ravimiravi 

saamise aluseks psühhiaatriahaigla, - üksuse hinnang (sh hinnang füüsilisele tervisele). Teiseks 

                                                           
21 Kuigi ei ole leitud tugevat, otsest seost psühhopaatia ning seksuaalkurjategijate retsidiivsuse vahel, on Hanson 
ja Harris 2015 leidnud, et erinevate uuringute põhjal on kõrge retsidiivsuse määr nendel, kellel esineb nii 
psühhoopaatia kui on varasem seksuaalkuritegude toimepanemise ajalugu.  
22 http://www.sexpo.fi/sexpo-in-english/.  
23 Mõningatel juhtudel saab ennetähtaegse vabastamise otsuse teha vanglas, nt Riihimäki vangla STOP üksuses. 
24 Riihimäki vangla STOP-üksuse STOP-programmi läbiviija. Meilivahetus august-september 2015.  

http://www.sexpo.fi/sexpo-in-english/
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on oluline, et ravikorralduses ning vastava pädevuse tagamiseks toetutakse vanglasüsteemi 

välisele võimekusele.  

 

Riihimäki vangla kinnipeetavate puhul tuleb riskihindamise pinnalt kõrge riskiga 

seksuaalkurjategijatele pakkuda võimalust saada ka ravimiravi. Kui isik seda soovib, tehakse 

selleks hindamine. Samas, kuna osa spetsialistide teadmine ei ole ravimiravist väga põhjalik, ei 

kiputa praktikas kinnipeetavaid ravimiravist informeerima ega seda pakkuma. Samas leidis osa 

vanglapsühholoogidest, et see on tingimata personali kohustus kinnipeetavaid sellest võimalusest 

informeerida. Kokku on Riihimäki kinnipeetavatest ravimiravi saanud ligikaudu 5 

seksuaalkurjategijat.  

 

Ravimiravi kogukonnas, sh isepöördujatele, ning taasühiskonnastumine 

Soome Riihimäki vangla eksperdid tõid olulise riskitegurina seksuaalkurjategijate puhul välja 

selle, kui isikud muutuvad liiga üksikuks ning isoleerituks. Seetõttu on vajalik vanglast 

vabanenutele tugiisikuid, kes ei oleks seotud ametiasutustega, kuid kes tunnevad 

seksuaalkurjategijate spetsiifikat. SEXPO praktikas mõeldakse iga juhtumi puhul eraldi, milline 

tugiisik25 (isikuomaduste, teadmiste jms osas) sobiks konkreetsele kliendile. Teiseks oluliseks 

küsimuseks on vanglast vabanenud seksuaalkurjategijate puhul see, kuidas tulla toime 

igapäevaeluga26.  Soomes ca 15 terapeuti, kes on valmis seksuaalhälbelise käitumise isikute raviga 

tegelema.  

 

Soome seksuaalterapeudi hinnangul on Soome klienditöö kogemuse pinnalt võimalik öelda, et 

nende juurde pöördunud kliendid on enda probleemidest olnud teadlikud noorena, teismelisena, 

kuid ei ole julgenud abi otsida. Seetõttu oleks vajalik pakkuda ennetavalt abi noortele, kelle puhul 

ravi ning nõustamine on kõige mõjusamad (vt lk 10). Isikud, kes omaalgatuslikult SEXPO poole 

pöörduvad, on eelnevalt väga pikalt mõeldud abi otsimise vajadusest ning nende esimeseks 

kontaktivõtu vormiks on e-kirja saatmine.  

 

Soomes tegeleb seksuaalkurjategijate valdkonna ning seksuaalkuritegude toimepanemise 

ennetamise teadustööga Oupo ülikool/akadeemia, kes teeb koostööd ka Saksamaa Dunkelfeldi27 

projektiga ning Itaalia sihtasutusega.  

 

1.2. Taani 

Taanis on 1980ndatest raskemate seksuaalkuritegude toimepanijaid ravitud antiandrogeen 

ravimitega (Hansen ja Lykke-Olesen, 1997 viidatud Aagaard 2014), ametlikku 

seksuaalkurjategijate raviprogrammi piloteeriti eelnevalt ning 2011. aastast on testitud 

programm püsivalt rakendamisel. Programmi ülesehitus ning sisu on järgmine:  

1) Esimene osa raviskeemist on mõeldud kinnipeetavatele, kes vastavad seksuoloogilise ravi 

tingimustele. See programm on alternatiiv 1 kuni 1,5 aasta pikkusele vangistusele nende 

seksuaalkurjategijate puhul, kes on mõistetud süüdi seksuaalkuriteos, mis ei hõlma endas 

vägivalda või sundi (Nielsen 2001 viidatud Aagaard 2014). Ravil osalemine eeldab, et süüdlane 

tunnistab enda tegu ning on vabatahtlikult nõus programmis osalema. Lõpliku otsuse, kas isik on 

sobiv ning motiveeritud raviprogrammis osalema, teeb vanglateenistus (Prison and Probation 

                                                           
25 Eraldi koolitatud vanglast vabanenute tugiisikuid Soomes ei ole. 
26 Soomes tegutseb MTÜ KRITS, kes toetab erinevate sihtrühmade rehabiliteerimist – tegeleb majutuse 
otsimisega. MTÜ sotsiaaltöötajad aitavad otsida vanglast vabanenule vajalikke teenuseid.  
27 https://www.dont-offend.org/.  

https://www.dont-offend.org/
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Service) tuginedes vaimse ja füüsilise tervise hindamise tulemustele. Esimene raviprogrammi osa 

kestab vähemalt 2 aastat ning koosneb kahest erinevast etapist:  

a) kolm kuni kuus kuud viibimine asutuses, kus seksuaalkurjategijate vaba liikumist võib 

piirata;  

b) ambulatoorne ravi psühhiaatriakliiniku spetsialiseerunud osakonna juures vähemalt ühe 

aasta vältel; ning seejärel 

c) kuuekuuline järelevalveperiood.  

2) Teist osa raviprogrammist kutsutakse „külastusskeemiks“ (Nielsen 2001 viidatud 

Aagaard 2014). Külastusskeem puudutab seksuaalkurjategijaid, kellele on mõistetud reaalne 

vanglakaristus kindlaks ajaks ning kuni 5 aastaks vägistamise, intsesti, pedofiilia ning teiste 

sunniga seotud seksuaalkuritegude eest. Programmi korraldab ning juhib vanglateenistus 

tavapärase taasühiskonnastumise protsessi osana. Sellises olukorras peab kinnipeetav ise 

vabatahtlikult nõustuma antiandrogeenravimitega raviga, vastasel juhul ravi kohaldada ei saa 

(Nielsen 2001 viidatu Aagaard 2014). Juhul, kui vanglateenistus teeb ettepaneku 

antiandrogeenravi alustamiseks, peab Taani Kohtumeditsiini Nõukogu (Danish Legal Medical 

Council) andma otsusele enda heakskiidu. Seksuaalkurjategijate ravi antiandrogeenidega on 

rakendatud ka kriminaalhooldusaluste ning tingimisi vabastatute ning mõnel juhul raskemaid 

tegusid toime pannud seksuaalkurjategijate vabanemise eeldusena (Nielsen 2001 viidatud 

Aagaard 2014). Ennetähtaegse vabanemise otsuse teeb ka Taanis kohus ning seega ka raviotsuse 

teeb kohus. (Aagaard 2014) 

 

Uuringutes tõendust leidnud ning teiste riikide praktika põhjal võib öelda, et esiteks tuleb antud 

sihtrühma kohtlemise puhul lähtuda sihtrühma-spetsiifilistest põhimõtetest: iga ennetustegevus, 

meede, poliitika peab olema mõtestatud ning tuginema teoreetilisele arusaamale, miks ning mis 

eesmärgiga midagi tehakse. Seejuures on oluline, et sihtrühmaga vahetult kokku puutuvad 

spetsialistid, sõltumata erialast, oleksid teadlikud nendest põhimõtetest ning olemasolevast 

tõendusest valdkonnas. Sekkumised peavad olema vajaduspõhised ning vajadus peaks tulenema 

professionaalsest hindamisest. Seksuaalkurjategijate ravi võib koosneda ravimravist (mis ei 

tähenda alati hormoonravi), kuid ravimraviga peab alati kaasas käima teraapia. Hetkel teadaoleva 

tõenduse kohaselt on edukamad sekkumised, mis lähtuvad RNR (risk, needs and responsivity – 

riski, vajaduse ning vastavuse) põhimõttest. Seejuures on oluline roll ravi ning muude sekkumiste 

õnnestumisel keskkonna toetavatel teguritel (nt vanglakliima, spetsialistide hoiakud ning avalik 

arvamus), ravi ja rehabilitatsiooni järjepidevusel (sh kogukonna ning vanglakeskkonna üleselt). 

Seksuaalkurjategijat ravi peab olema vabatahtlik ning eeldab isiku informeeritud nõusolekut.  
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2. Seksuaalkurjategija profiil 
 

2.1. Seksuaalkurjategijate üldiseloomustus 
 
See, kes on seksuaalkurjategija või millised on seksuaalkuriteod, on määratletud  kindla riigi ja 

kultuuriruumi jurisdiktsioonis õigusaktidega. Kogu maailmas on suuri lahknevusi selles 

küsimuses, mida seksuaalkuritegu endast kujutab (Rahvusvaheline Seksuaalkurjategijate.. 2010).   

 

Uuringud viitavad, et seksuaalkuritegude toimepanijatel on sageli mitmeid isiksuse- ja 

käitumishäireid ning vaimse tervisega seotud probleeme. Maailma Terviseorganisatasiooni 

psüühika- ja käitumishäirete klassifikaatori (ICD-10/RHK-10) alusel võib välja tuua mitmeid 

seksuaalsusega seotud häireid, mis on omakorda jaotatud mitmetesse gruppidesse. Näiteks 

seksuaalsuunitlushäirete ehk parafiiliate all kuuluvad fetišism, vuajerism, ekshibitsionism, 

sadomasohhism, pedofiilia jt seksuaalsuunitlushäired. Psühholoogiliste ning käitumuslike 

häirete, mis seotud seksuaalse arengu ning orientatsiooniga, kuuluvad omakorda mitmed häired. 

Eestis räägitakse sageli seksuaalkurjategijatest üldnimetajat „pedofiil“ kasutades, mis ei ole 

kindlasti sellisel määral asjakohane. Pedofiilia on kliiniline diagnoos, mille on püstitanud 

psühhiaater28 (Ravijuhis seksuaalkurjategijate.. 2010). Sedalaadi lihtsustamine segab omavahel 

kuriteokvalifikatsioone ning haigusliike, seksuaalsuunitlushäirete omistamisel 

seksuaalkuritegude toimepanijatele tuleks olla täpsem.  

 

Kategooriaid, mille alusel seksuaalkurjategijaid teoreetilistes käsitlustes eristatakse, on mitmeid. 

Sagedasim jaotus on:  

1) kuriteo toimepanemise keskkonna – nn päriselus või internetikeskkonnas  

2) ohvri vanuse (alaealine, lapseealine või täisealine);  

3) teo iseloomu – kontaktne või mittekontaktne seksuaalkuritegu – alusel. 

 

Seksuaalkurjategijatega seotud uurimustes eristatakse sageli laste seksuaalselt väärkohtleijaid 

(i.k child abusers, child molesters) või vägistajaid (rapists). Laste suhtes seksuaalkuritegusid toime 

pannud isikute puhul eristatakse lähtuvalt (analüüsi-) eesmärgist teo toimepanijaid selgelt ohvri 

või seksuaalse eelistuse vanuserühma alusel (vt täpsemalt „Ravijuhis seksuaalkurjategijate 

menetlemiseks“).  Oluline on teadvustada, et tegemist on äärmiselt heterogeense sihtrühmaga nii 

kuriteo toimepanijal võimalike seksuaalsuunitlus- ning muude psüühikahäirete esinemise mõttes 

kui ka selles osas, mis laadi, millise ohvrite arvu ning korduvusega, millises keskkonnas tegusid 

toime panevad. Lähtuvalt sellest on erinev ka isikute retsidiivsus.  

 

Niipalju kui ma erialakirjandusest lugenud olen, siis need pornovaatlejad ei pruugi sugugi pedofiilid 

olla. Võivad ükstaskõik, kes olla. Nad vaid koguvad ja vahivad, aga reaalselt ühelegi lapsele kallale 

ei lähe. (Kohtunik) 

 

Intervjueeritud spetsialistid mainisid seoses seksuaalkurjategijate käitumisega ning hoiakutega 

haiglaslikke iseloomujooni, sageli teo eitamist ning pisendamist.  

                                                           
28 Hinnanguliselt 1-3% meestest on seksuaalne huvi (alla 11-aastaste) laste vastu, neil on lastega seotud 
seksuaalfantaasiad. See tähendab, et neil on osaline või täielik seksuaalne eelistus lastele – tähendab lihtsustatult 
öeldes pedofiiliat või hebefiiliat. Eestis tähendaks sellisest näitajast lähtumine 5000 – 15 000 meest (nt Saksamaal 
ca 250 000).  
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Nendest on teada, on selles mõttes nagu süüdimatud isikud, et nad absoluutselt, neil nagu puudub – 

mitte juriidilises mõttes süüdimatud, vastutab oma tegude eest, aga selles mõttes, et neil puudub 

igasugune kriitika oma tegude suhtes. Nad kas ei tunnista seda või nad arvavad, et nii peabki. 

(Kohtunik) 

 

Parafiiliate etioloogia on keeruline ning selle uurimisega tegeleb teadus pidevalt. Näiteks on 

leitud, et arvestataval hulgal inimestest, kellel on traumajärgne ajukahjustus, esineb sobimatut 

seksuaalkäitumist ning seksuaaleluga seotud häireid29. Traumajärgse ajukahjustuse tagajärjel on 

patsiendid teatanud motoorse-, sensoorse (tunnetus-), kognitiivse, käitumusliku ning 

emotsionaalse toimetuleku halvenemist, mis võib mõjutada inimese seksuaalsust mitmel moel. 

Ilmnenud muutused seksuaalkäitumises hõlmavad endas seksuaalprobleeme alates seksuaalelu 

häiretest kuni hüperseksuaalse käitumiseni ning sobimatust seksuaalkäitumisest kuni parafiiliate 

ning seksuaalkuritegude toimepanemiseni. Ühe uuringu sihtrühma 476-st meessoost 

seksuaalkurjategijast ligikaudu pooled teatasid vähemalt ühest traumajärgsest ajukahjustusest 

enne kuriteo toimepanemist. (Turner jt. 2015).  

 

Lisaks on teada, et osa laste väärkohtlejatest (sh alaealised), on ise kogenud seksuaalselt 

väärkohtlemist lapsena. Taani Janus Keskuse30 praktikas on seksuaalkäitumisprobleemide või 

teisi kahjustava seksaalkäitumisega alaealiste puhul see näitaja 30%31. Seega väärkohtlemise 

ennetamiseks tuleb sekkuda igal tasandil, et väärkohtlemise ringi peatada.  

 

Võrreldes nendega, kes on uute tegude toimepanemisest hoidunud, on korduvalt 

seksuaalkuritegusid toime pannute puhul täheldatud vähest sotsiaalset tuge, hoiakuid, mis 

tolereerivad seksuaalvägivalda, antisotsiaalset eluviisi, kehva enesekontrolli oskust, ning raskusi 

järelevalvega (kontrolliga) toimetulekul. Ühe uuringu tulemusena leiti, et kui üldine meeleolu 

retsidiivsete ning mitteretsidiivsete seksuaalkurjategijate puhul oli sarnane, ilmnes retsidiivsete 

puhul kõrgenenud viha ning ängi tunnet vahetult enne uue kuriteo toimepanekut (Hanson ja 

Harris 2015: 6).  

 

2.2. Seksuaalkurjategijate karistuspraktika Eestis  
 

2015. aastal registreeriti 500 seksuaalkuritegu32, mis on 35% rohkem kui 2014. aastal (N=324). 

Koguarvu tõus võrdluses eelmise aastaga sõltus mitme erinevat liiki seksuaalkuriteo juhtumite 

arvu tõusust (vt Lisa 6). Eelmisel aastal saavutati seksuaalkuritegude registreerimisel peaaegu 

samasugune tase kui üle 10 aasta tagasi – 2004. aastal registreeriti 526, 2005. aastal 402 

seksuaalkuritegu. Seega ei ole seksuaalkuritegudest teatamine oluliselt aktiivsemaks muutunud. 

Viimase kümne aasta jooksul on see näitaja aastast aastasse kõikunud, olles mõjutatud 

                                                           
29 Vanglapsühholoogide sõnul on Eestis paljudel (täpne osakaal teadmata) seksuaalkuritegude toimepanemise 
eest vanglakaristust kandvatel isikutel ka vaimne alaareng, mida tuleb vältimatult arvesse võtta terapeutiliste 
tegevuste läbiviimisel. Vaimse alaarenguga seksuaalkurjategijate puhul on vajalik erisekkumise pakkumine – selle 
sihtrühma puhul võib seksuaalkuritegude toimepanemise põhjuseks olla toimetulematus (mitte 
seksuaalsuunitlushäire esinemine). 
30 www.januscentret.dk  
31 Janus Keskus 2016.  
32 2015. aastal registreeriti 24 seksuaalkuritegu, mis võis olla toime pandud 17 alaealise poolt. 

http://www.januscentret.dk/


 

18 

 

tõenäoliselt nii karistusseadustiku muudatustest33, seksuaalvägivalla (juhtumite) kajastamisest 

meedias kui ennetustööst.  

 

 

 

Joonis 1.  Registreeritud seksuaalkuritegude arv 2005-2015 
Allikas:  politsei- ja piirivalveamet 

 

2015. aastal registreeriti kokku 284 seksuaalse enesemääramise vastast (nö kontaktset) kuritegu 

(+85), mis moodustavad 57% kõigist seksuaalkuritegudest. Last kahjustavad – nii kontaktsed kui 

mittekontaktsed – seksuaalkuriteod moodustasid 85% kõigist seksuaalkuritegudest. 2015. aastal 

registreeritud 284-st seksuaalse enesemääramise vastasest kuriteost 80 oli toime pandud 

täiskasvanu ning 204 alaealise kannatanu suhtes. Vägistamisjuhtumeid registreeriti 161, neist 85 

pandi toime alaealise ning 76 täiskasvanu vastu. Lisaks vägistamistele registreeriti veel 119 

alaealise kannatanuga seksuaalse enesemääramise vastast tegu. Kompleksravi seisukohalt on 

kirjeldatud proportsioonid kõnekad, kuna seksuaalsuunitlushäire esinemine on tõenäolisem laste 

suhtes seksuaalkuritegude toimepanijate ning raskemaid seksuaalkuritegusid toime pannute 

puhul.  

Kuna tegemist on latentse kuriteoliigiga, võib sõltuvalt ennetustegevuse tõhususega ning inimeste 

teadlikkuse, hoiakute ning käitumise muutumisega registreeritavate seksuaalkuritegude arv 

oluliselt muutuda. 2015.aastal JuMi tellitud ning Tartu Ülikool RAKE poolt läbi viidud laste ja 

noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu34 tulemusena, on 32% 15–19-aastastest 

noortest kogenud oma elu jooksul vähemalt ühte väärkohtlemisena käsitletud tegu ning 

seksuaalvägivalda on kogenud iga kümnes noor, sh 5% on sunnitud olema seksuaalvahekorras. 

Uuritavatest 15-19-aastasest 4% (75 vastajat) märkis, et ta on elu jooksul toime pannud vähemalt 

ühe seksuaalvägivallana defineeritava tegevuse.35  Ka antud sihtrühmast osa vajaks ennetavalt 

nõustamist ning sekkumisi.  

Karistusliigid ja –määrad  

2013 - 2014. jõustus süüdimõistev kohtuotsus 164 seksuaalkurjategija suhtes36. 2015. aastal 

jõustus kohtuotsus 107 isiku37 suhtes, kes kõik mõisteti süüdi vähemalt ühe seksuaalkuriteo 

toime panemise eest. Neist 82 mõisteti süüdi ühe kuriteoliigi järgi kvalifitseeruva kuriteo 

                                                           
33 Registreeritud seksuaalkuritegude muutust eri kuriteokoosseisude alusel mõjutavad 23.12.2013 jõustunud 
KarS muudatused.  
34 Soo jt 2015.  
35 Samas.  
36 Analüüsis vaadeldakse 160 juhtumi andmeid, kuna 4 salastatud juhtumi puhul oli võimalik andmed saada 
vaid mõnes üksikus kategoorias.  
37 Seksuaalkuriteo toimepanemises süüdimõistetust kaks olid naised ning neli alla 18-aastased37 (üks 15-
aastane, kaks 16-aastast ning üks 17-aastane). 
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toimepanemises (neist 34 KarS-i § 141, 22 KarS-i § 178, 12 KarS-i § 179 alusel), 17 isikut kaht liiki, 

5 isikut kolme liiki ning kolm isikut 4 liiki seksuaalkuriteo toimepanemises. Nendest, kes mõisteti 

süüdi kahe või enama erinevat liiki seksuaalkuriteo toimepanemises, peaaegu kõik olid toime 

pannud ka mõne kontaktse seksuaalkuriteo (22 süüdlast 25-st). Ainult mittekontaktsete 

seksuaalkuritegude toimepanemises mõisteti süüdi 32% (N=37 isikut), kontaktsete (ning 

mittekontaktsete) seksuaalkuritegude toimepanemise eest 68% (N=70).  

Järgnev peatükk keskendub 2013. – 2014. aastal süüdimõistva lahendi saanud kohtutoimikute 

analüüsile – kirjeldatud on seksuaalkurjategijaid iseloomustavaid karakteristikuid tuginedes  

toimikute andmetele. Tegemist on kirjeldavate andmetega ning juhul, kui mõne tunnuses osas 

kõigi süüdimõistetute kohta andmeid koguda ei õnnestunud, on toodud näiteid. Kus võimalik, on 

ülevaade antud eraldi mittekontaktsete ning kontaktsete38 kuritegude toimepanijate osas.  

 

2013. ning 2014. aastal jõustunud kohtuotsusega süüdi mõistetutest 75% mõisteti süüdi ühe 

seksuaalkuriteo koosseisu alusel, 15% kaht erinevat liiki seksuaalkuriteo toimepanemise ning ligi 

kümnendik 3 erinevat liiki seksuaalkuriteo toimepanemise eest, sh neist peaaegu kõik olid toime 

pannud mõne kontaktse seksuaalkuriteo. Nendest süüdlastest, kes mõisteti süüdi vaid ühe 

seksuaalkuriteo toimepanemises, panid peaaegu võrdselt 50% kontaktse ning 50% 

mittekontaktse seksuaalkuriteo. Neist, kes panid toime kaht erinevat liiki seksuaalkuriteo, pani 

suurem osa (24st 19) toime ka kontaktse seksuaalkuriteo.   

 

2013. ning 2014. aastal kokku lahendati 142 isikuga39 seotud kohtuasjadest ligi 13% 

üldmenetluses, ligi kolmveerand kokkuleppemenetluses ning 18% lühimenetluses. Kõigist 

kokkuleppemenetluse asjadest poolte puhul oli tegemist muuhulgas seksuaalse enesemääramise 

vastaste seksuaalkuriteo süüasjadega.  

 
 

Joonis 2. Menetlusliigid seksuaalkuritegudes karistusotsuste alusel, 2013-2014 

 
Kõigist reaalse vangistusega karistatutest 84% moodustavad seksuaalkurjategijad, kes on toime 

pannud mõne kontaktse seksuaalkuriteo. Keskmiselt karistatakse reaalse vangistusega 40% 

süüdimõistetud seksuaalkurjategijatest. Tingimisi vanglakaristus määratakse 53% 

                                                           
38 Läbivalt on kontaktse kuriteo toimepanijaks loetud ka need isikud, kes on lisaks pannud toime ka 
mittekontaktseid seksuaalkuritegusid.  
39 18 juhtumi kohta 160st menetlusliigi info teadmata.  
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seksuaalkurjategijatest, kellest omakorda 57% moodustavad mittekontaktsetes 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetud. 

 
Joonis 3. Seksuaalkuriteo liigi järgi menetlusliikide ülevaade 

 
Rahalist karistust on aastatel 2013-2014 määratud sagedamini mittekontaktsetes 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetuile (4 vs 1), kuid kõigi seksuaalkuritegude puhul on need 

üksikud juhtumid.  

 
Tabel 1. Karistusliigid erinevates seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikute lõikes, 2013-2014 

Kuriteoliik Tingimisi 
vabastamine 

Vangistus, sh 
šokivangistus 

Rahaline 
karistus 

Vangistuse 
asendamine ÜKTga 

Välja-
saatmine 

Kokku 

Kontaktne 36 55 (14 + 41) 1 4 0 95 

Mittekontaktne 49 10 (4 +6) 4 1 1 65 

Kokku  85 (53%) 65 (40%) 5 (3%) 5 (3%) 1 (0,6%) 160 

 
2007. - 2008. aasta karistuspraktikaga võrreldes on tingimisi vangistuse mõistmise osakaal 

täpselt sama (53%), reaalset vangistus määrati 6-7 aastat tagasi proportsionaalselt veidi vähem 

(36%, 2013-2014 40%). Erinevusena paistab silma, et 2007. – 2008. aastal mõisteti karistuseks 

9% juhtudest rahaline karistus. Vangistus asendati ÜKTga sarnaselt käesoleva analüüsi 

andmetele paaril protsendil kohtuotsustest.  

 

 
Joonis 4. Karistusliikide osakaalud seksuaalkuritegudes, 2013-2014 

 
2013. – 2014. aastal mittekontaktse seksuaalkuriteo või -tegude toimepanemise eest mõistetud 

karmimaiks karistuseks oli 2 aastat 6 kuud vangistust. Süüdlastele, kes mõisteti süüdi seksuaalse 

enesemääramise vastas(t)e te(gude)o eest, määrati karistuseks 1-st kuni 15 aastani. Joonisel 4 

toodud karistusliigid annavad ülevaate, milline oleks kompleksravi potentsiaalne sihtrühm, kui 

arvesse võtta vaid määratud karistusi. Süüdlased, kellele on mõistetud tingimisi karistust, kuid 

kellel on seksuaalsuunitlushäire, võiksid nõusolekul saada ravi, mis aitaks korrigeerida teo 

toimepanemise tinginud probleeme, lisaks sotisaalprogrammis osalemisele.  
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Menetluskulud 

Menetluskulude välja toomine seksuaalkurjategijate kompleksravi analüüs on vajalik, et anda 

ülevaade, milline on seksuaalkuritegude toimepanemises süüdimõistetute menetluskulude 

kandmise koormus ning milline on seksuaalkuritegude variatiivsus – seda ka menetluskulude 

mõttes.  Seksuaalkurjategijate kompleksravi osutamine kaetakse justiitsministeeriumi eelarvest. 

Samas kohtuotsusega seksuaalkuritegudes süüdimõistetutele võidakse panna käitumiskontrolli 

nõue alluda „enda poolt finantseeritud“ ettenähtud ravile (vt ka 3.5.).  

 

2013. aastal jõustus kohtuotsus 88 isiku suhtes, kes paid toime vähemalt ühe seksuaalkuriteo. 

Neist 65 kriminaalasja keskmine menetluskulu, mis jäi kohtuotsusega süüdimõistetu kanda, oli 

1419,55 eurot (vahemikus 236 – 11 446 EUR). Lisaks jäi mõnel juhul osa menetluskulusid riigi 

kanda – nt osa riigi õigusabist või ekspertiisikuludest. Kontaktsete seksuaalkuritegude puhul oli 

vaadeldud perioodil sundraha 800 eurot, kuid mõnel juhul oli kohtuotsusega sundraha 

menetluskulu komponendina vähendatud (nt 400 eurole). Mittekontaktsete seksuaalkuritegude 

puhul ehk 2. astme kuritegude puhul oli 2013. ning 2014. aasta juhtumitele tuginedes sundraha 

sõltumata menetlusliigist 506-536 eurot. Riigi õigusabi kulud on sõltuvalt menetlusliigist 

keskmiselt 200-300 eurost kokkuleppemenetluse, 400- 800 euroni lühimenetluse ning 612-1769 

euroni keskmiselt üldmenetluse puhul.  

 

Ekspertiisidega seotud kulude varieeruvus on kindlasti tingitud ka eriliigiliste ekspertiiside 

määramisest. Nn pornosüütegude puhul on sage alaealise seksuaalse väärkohtlemisega seonduva 

materjali infotehnoloogiaekspertiis. Seksuaalse enesemääramise vastaste seksuaalkuritegude 

puhul isiku kohtuarstlik ekspertiis (alaealise või täisealise isiku günekoloogiline ekspertiis) ning 

DNA ekspertiisid. Keskmiselt on ekspertiisidega seonduvaks menetluskuluks kontaktsete 

seksuaalkuritegude puhul kokkuleppemenetluses 1269 eurot, lühimenetluses 1611 eurot ning 

üldmenetluses 2942 eurot. Mittekontaktsete seksuaalkuritegude puhul keskmiselt 726 eurot 

kokkuleppemenetluse puhul. Lühi- ja üldmenetluse puhul saab tuua näite, et ekspertiisidega 

seonduv kulu võib olla 45140 kuni 6071 eurot.  

 

Menetluskulude suurust antud kuriteoliigi puhul tuleb hinnata teo toimepannud isikute profiiliga 

– milline nende sotsiaalmajanduslik taust (sissetulek, leibkonna suurus, haridustase) ja seega 

võimekus kulusid kanda. Juhul, kui süüdlasele on pandud kohustus läbida vastav raviprogramm, 

on oluline hinnata iga üksiku juhtumi puhul, kas ravialustele on ravi ka reaalselt kättesaadav. 

 

Muud iseloomustavad andmed 

 2013. – 2014. aastal seksuaalkuritegudes süüdimõistetutest kaks olid naissoost, 

2015.aastal mõisteti seksuaalkuriteos süüdi kaks naist (mõlemad seksuaalse 

enesemääramise vastase teo toimepanemise eest).   

 Pooled seksuaalkurjategijatest on vallalised, 23% suhtes (11% abielus, 12% vabaabielus), 

9% lahutatud. 17% osas ei olnud perekonnaseis teada, mistõttu tegelikud proportsioonid 

võivad selle sihtrühma arvelt olla teistsugused. 

 Ligi kolmandik seksuaalkurjategijatest on põhiharidusega, neljandik keskharidusega 
(25%), neljandik keskeriharidusega (24%) ning iga kümnes seksuaalkurjategija omab 
kõrgharidust (10%). Samamoodi on ligi igal kümnendal algharidus (9%). 

                                                           
40 Alaealise seksuaalse väärkohtlemisega seonduva materjali infotehnoloogiaekspertiis – 451 eurot 
(Kohtuekspertiisiseadus, § 27⁷).  
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 54% seksuaalkurjategijatest töötas kriminaalmenetluse alustamise ajal, ligi kolmandik 

olid töötud, 7% tegeles õppimisega ning 6% olid töövõimetuspensionärid või pensionärid.  

 2013. ning 2014. aastal seksuaalkuriteo toimepanemises süüdimõistetute keskmine 

vanus on 38 aastat. Kuus süüdimõistetut oli alaealised (neli 15- ning kaks 17-aastast). 

Vanim seksuaalkuriteo süüdimõistetu oli 72-aastane. Ligi pooled seksuaalkurjategijatest 

on süüdimõistva otsuse jõustumise hetkel 31-45-aastased. Üle 55-aastased moodustavad 

8% kõigist süüdimõistetud seksuaalkurjategijatest. Viiendik on 45-55-aastased. 2009. 

aasta analüüsis (Tamm) leiti, et seksuaalkurjategijate keskmine vanus (2007-2008 

lahendite põhjal) oli 34 aastat, sh lastevastaste tegude toimepanijate puhul 37 aastat. 

Taustaks: vangide koosseisu vananemine on kestnud aastaid ning jätkus ka 2015. aastal 

(Kuritegevus Eestis 2015, ptk 15). 
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3. Seksuaalkurjategijate kompleksravi 
 

Antud peatüki eesmärk on anda ülevaade seksuaalkurjategijate kompleksravi eesmärgist, 

potentsiaalsest sihtrühmast ning ravi sisust. Samuti on peatükis toodud ülevaade kompleksravi 

alustest ning nendega seotud probleemidest. Vaheldumisi on esitatud kompleksravi regulatsiooni, 

korraldust ning praktikat puudutav ülevaade.  

 

3.1. Kompleksravi eesmärk 
Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri 

seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise 

seaduse eelnõuga kavandati eelnõu seletuskirja41 kohaselt laiendada võimalusi kohaldada ravi 

karistussüsteemi osana ka seksuaalkurjategijatele. Lisaks kuritegude toimepanemise eest 

mõistetava vangistuse osalise asendamise võimalusega kavandati eelnõuga laiendada 

ennetähtaegse vabanemise võimalusi, kui isik nõustub seksuaalkurjategijate kompleksravile 

suunamisega.  

Nimetatud muudatus nägi ette, et ravi pakkumine aitab kurjategijatel hoiduda samalaadsete 

kuritegude toimepanemisest, vähendab  seksuaalkurjategijate sotsiaalset tõrjutust (vangistuse 

asemel võimalik jätkata töötamist) ning tagab nende sujuvama ülemineku ühiskonda. 

Ravi rahastatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud korras (KarS § 69² lg 11). 

Seaduse rakendamisega seonduvate kuludena nähakse kulusid kompleksravile endale ning 

kohtuarstlikele ekspertiisidele. Ühe seksuaalkurjategija ravimravi kombineerituna 

psühhoteraapiaga (sh aktiiv- ja järelravi) maksab 18-kuu pikkuse raviperioodi puhul kokku 

keskmiselt 9864 eurot: 12 kuu jooksul toimuv ravimravi kombineerituna psühhoteraapia 

aktiivraviga 7576 eurot ja 6 kuud kestev psühhoteraapia järelravi 2288 eurot.  Samuti kaasnevad 

kulud seksuaalkurjategijatele tehtavate kohtuarstlike ekspertiisidega, mida 2013. aastaks 

prognoositi 10 (hinnangulise kogukuluga 11 250 eurot).  

 

3.2 Kompleksravi sihtrühm ja sisu 
Kompleksravi sätte eelnõu42 kohaselt on kompleksravi sihtrühmaks seksuaalkuritegusid toime 

pannud isikud, kellel on ühtlasi diagnoositud pedofiilia43 või mõni muu seksuaalsuunitluse häire 

(parafiilia)44 ja kes nõustub ravi saamisega. Kompleksravi seisneb kombineeritud 

medikamentoosses ehk ravimravis ja psühhoteraapilises ravis (teraapia/nõustamine), mille 

eesmärk on isiku seksuaalsuunitluse häirete ravimine või kontrolli all hoidmine. Juhul, kui isiku 

ravi seisneb medikamentoosses ravis, peab see olema toetatud psühhoteraapiaga. Ravi tähtaeg ei 

või olla lühem kui kaheksateist kuud ega pikem kui kolm aastat.  Ravi seisneb süüdlase allutamises 

                                                           
41 SE 176 I. 
42 Samas.  
43 Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni RHK-10 definitsioonile 
tähendab pedofiilia (F65.4) laste seksuaalset eelistamist, objektid on tavaliselt puberteedieelses või varases 
puberteedieas. Osa pedofiile on huvitatud ainult tüdrukutest, teised ainult poistest ja osa on huvitatud mõlema 
soo esindajatest. Pedofiilide hulka kuulub ka inimesi, kes eelistavad täiskasvanud seksuaalpartnereid, kuid 
kontaktide ebaõnnestumise tõttu pöörduvad harjumuspäraselt laste kui asendajate poole. 
44 Vastavalt RHK-10 definitsioonile nimetatakse seksuaalsuunitluse häireteks psühhoseksuaalseid seisundeid, 
mille korral subjekt vajab seksuaalerutuse tekkeks, selle säilitamiseks ja/või lahenemiseks mingeid ebaharilikke 
stiimuleid, mis ei ole prokreatiivse käitumisega seotud või kultuuriliselt vastuvõetavad. 
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statsionaarsele või ambulatoorsele ravile, mille eesmärk on kuriteo toimepanemise põhjuseks 

olnud psüühikahäire ravimine või selle häire kontrolli all hoidmine.45  

Seal võib olla seesama teema, et sul on see impulsi kontrolli teema. Saad mingisuguse ajukahjustuse, 

mingisugune kontrollkeskus on häiritud, frontaalsagar näiteks. (…) Sellisel juhul mina arstina 

hakkaks targutama, et selle inimese põhihaigus on ikkagi traumajärgne ajukahjustus, eksole. Ja 

seesama, et kui tal oli pedofiilia või mis iganes asi, siis see on sekundaarne, mis tulenebki sellest. Seal 

ka vastus küsimusele, et kas teda ravida saab. Mina ütleks, et kui tal on ajukahjustus, siis ei saa raviga 

midagi teha. (Psühhiaater) 

 

Meie paneme väga suure rõhu meditsiinilisele poolele, väga paljude ekspertiiside puhul peaks 

kaalukeeleks olema sotsiaalne toimetulek. (…) teinekord sotsiaaltöötaja teeb palju põhjalikuma 

hinnangu. (Psühhiaater) 

 

Siis me peaksime koostama minu meelest nendele inimestele mingid rehabilitatsiooniplaanid või 

mingid ideed, see peaks kindel olema, et need, kes hakkavad seda reaalselt tegema, siis see oleks meie 

tiimi koostöö küsimus. (Psühholoog) 

 

Intervjueeritud eksperdid näevad kompleksravi olemust ning sisu erinevalt. Ühelt poolt nähakse, 

et suur osa seksuaalkurjategijatel on mõni vaimse tervise häire, mis vajaks ravi, ning et vangistus 

iseenesest ei mõju suurele osale nende käitumist või häireid muutvana. Samas nähakse 

vangistuses võimalust seksuaalkuritegude toimepanijad kasvõi karistuse kandmise ajaks 

ühiskonnast isoleerida. See hoiak on seotud ka vähese teadlikkusega ravi sisust, selle mõjust ning 

seeläbi ka usust ravi efektiivsusesse. 

 

Intervjueeritud psühhiaatrid andsid hinnangu, et seksuaalkurjategijate ravi saab sisuliselt olla 

seotud näiteks ravialusele tema probleemide selgitamisega ning näiteks impulsside kontrollimise 

probleemiga tegelemisega.  

 

Empiiriliselt tõendatud ravi- ning rehabilitasiooniprogramme isikutele, kellel on 

seksuaalprobleemid koos traumajärgse ajukahjustus, ei ole veel teada, kuid soovitused raviks 

tuleb leida uurimistest teiste kliiniliste populatsioonidega (Moreno jt  viidatud 2013 Turner jt. 

2015: 186).  Sekkumised võiksid hõlmata psühhoterapeutilisi ning psühholoogiliselt harivaid 

lähenemisi neile, kellel on kerge kuni keskmine traumajärgne ajukahjustus. Sage järelevalve, 

otsene tugi ning positiivne võimestamine oleks sekkumisena kohane täiskasvanute puhul, kellel 

on keskmine kuni tõsine traumajärgne ajukahjustus (Moreno jt. viidatud 2013 & Marshall jt. 2012 

in 44 in Turner jt. 2015: 186). Hormonaalset taset tuleks mõõta regulaarselt ning, kui vajalik, 

alustada hormoonasendusteraapiaga (Moreau jt. 2013 & Malanowski jt. 2014 viidatud Turner jt. 

2015: 186). Patsientidele, kellel esineb sobimatut või kohatut seksuaalkäitumist, kelle puhul 

psühhoteraapia ega toetavad sekkumised ei anna tulemusi, võiksid, pärast põhjalikku riskide ning 

kasutegurite kaalumist, pakkuda ravi antidepressantidega (nt serotoniinipõhised  tagasihaarde 

inhibiitorid), antiandrogeenidega (nt küproteroon atsetaat või gonadoptropiini vabastavad 

hormooni analoogid) või antipsühhootilisi ravimeid (nt haloperidol). (Joller jt. 2013 viidatud 

Turner jt. 2015: 186).  

 

                                                           
45 KarS § 69² lg 7. RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014001
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3.3 Kompleksravi kohaldamise alused  
 

2013. aasta 1. juunil jõustunud KarS muudatusega tekkis võimalus kohaldada karistussüsteemi 

osana ravi ka seksuaalkurjategijatele – KarS § 69² üldiseks raviparagrahviks (vt Lisa 2), mis 

reguleerib narkomaanide sõltuvusravi ning seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise 

tingimusi ning eeldusi. Raviks peetakse siinkohal seksuaalkurjategijate kompleksravi täisealisele 

isikule, kes pani kuriteo toime seksuaalsuunitluse häire tõttu. Ravi seisneb isiku allutamises 

statsionaarsele või ambulatoorsele ravile, mille eesmärk on isikul kuriteo toimepanemise 

põhjuseks olnud psüühikahäire ravimine või selle kontrolli all hoidmine. Seksuaalkurjategijate 

kompleksravi kohaldatakse üksnes täisealistele isikutele ning selle eeldus on isiku enda nõusolek. 

 

Regulatsiooni kohaselt kohaldatakse ravi ennetähtaegse vabanemise eeltingimusena või 
vangistuse osalise asendamisena. Mõlemal juhul peab olema isikule karistuseks määratud 
kuuekuuline kuni kaheaastane vangistus (karistuspraktika osas vt ptk 2.2.). Lisas 1 on toodud 
ülevaade, milliseid karistusi seksuaalkuritegude eest Eestis määrata võib. Näiteks vägistamise 
eest, kui see on toime pandud noorema kui  kaheksateistaastase isiku suhtes või kui selle on toime 
pannud isik, kes on varem toimepannud seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo, karistatakse  
kuue- kuni viieteistaastase vangistusega46.  
 

KarS § 69² tähenduses on ravi seksuaalkurjategijate kompleksravi täisealisele isikule, kes on 

kuriteo toime pannud seksuaalsuunitluse häire tõttu (lg 6 p 2). See säte eeldab, et isiku poolt 

kuriteo toimepanemine seostatakse ära isiku seksuaalsuunitlushäirega. Eksitav võib olla see, et 

käesoleva paragrahvi lg-s 1 ja 7 on kasutatud mõistet „psüühikahäire“, lõikes 6 

„seksuaalsuunitluse häire“. Praktikas esineb juhuseid, kus isik paneb toime seksuaalkuriteo – kas 

alaealise või täisealise ohvri suhtes – ning tal on kas seksuaalsuunitlusehäire või mõni muu 

psüühikahäire või mõlemad. Näiteks lapse suhtes seksuaalkuriteo toime pannud isikul võib olla 

mõni psüühikahäire, kuid tal ei pruugi olla seksuaalsuunitlushäiret (nt pedofiiliat või muud 

parafiiliat). Seega kõigi laste vastu suunatud seksuaalkuritegude puhul ei saa eeldada, et teo 

toimepanijal esineks mõni parafiilia – isik ei pane tegu toime tal esineva häire tõttu.  

 

Mõistetava karistuse piir  

Kompleksravi aluseks olev mõistetava karistuse piir kitsendab seksuaalkurjategijate ringi, kelle 

puhul kompleksravi kohaldada võimalik on. Sisuline taotlus kompleksravi sätte loomisel oli 

pakkuda ravivõimalust eelkõige laste vastu kontaktseid seksuaalkuritegusid toime pannud isikute 

rehabiliteerimist, nende retsidiivsuse vähendamist. Esialgne kavatus oli, et määratava karistuse 

piiriks seatakse antud kontekstis kuni 4-aastane vangistus, kuid  eelnõu arutelude tulemusena jäi 

selleks vahemikuks 6 kuud kuni 2 aastat vangistus.  

 

Sisuliselt on see aga praktikas tinginud selle, et kompleksravi on nö kättesaadav neile (vt lisa 1 – 

seksuaalkuritegude karistusmäärad, ptk 2.2), kes on pannud toime mõne mittekontaktse 

seksuaalsüüteo (pornosüüteod, lapseealise seksuaalne ahvatlemine, seksuaalse eesmärgiga 

                                                           
46 Oluline on siinkohal märkida, et 23.12.2013 ehk peale kompleksravi sätte jõustumist (01.06.2013) jõustusid 
KarSi muudatused, millega muudeti seksuaalse enesemääramise süütegude koosseise (vägistamise termin 
muutus laiemaks, lisati ka juriidilise isiku vastutus; liideti varasemad KarS-i §-d 141 ja 142; sarnaselt KarS-i §-de 
141 ja 142 liitmisega liideti ka §-d 143 ja 143¹ ning 145 ja 146; § 144 karistust karmistati, täiendati uue koosseisuga 
175¹, jne). 
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kokkuleppe lapseealisega kohtumiseks jms) või kergemaid kontaktseid seksuaalse 

enesemääramise vastaseid kuritegusid.  

Muu maailma praktika (ptk 3), hetkel olemas olev tõendus seksuaalkurjategijate ravist (ptk 3) 

ning intervjueeritute arvamuse kohaselt võiks kompleksravi olla pigem kättesaadav kontaktsete, 

raskemate kuritegude toimepanijatele, kuid samas võiks ravi olla kättesaadav ka 

mittekontaktsete kuritegude toimepanijatele, et ära hoida nende poolt võimalike raskemate 

kuritegude toimepanemist või ka kergemate kuritegude korduvuse vähendamiseks.  

Meil ei ole laias laastus ju neid inimesigi, keda ravile saata. Isegi, kui meil endal mõne inimese pärast 

süda valutab, siis tuleb ette see karistuse piir. (…) Alustame sellest, millised karistused täna on. 

Millised miinimumid täna on. (Prokurör) 

 

Kompleksravi aluseks oleva mõistetava karistuse piiri muutmine 

Intervjuudel spetsialistidega uuriti, milline peaks olema see isikule seksuaalkuriteo eest 

mõisteava karistuse suurus, mida siduda kompleksravi kohaldamise alustega. Selgus, et valdavalt 

seati sellise piiri olemasolu ning seadmine kas kahtluse alla või nenditi, et 6 kuud kuni 2 aastat 

vangistust kompleksravi kohaldamise alusena, on selgelt ravipraktika kujunemist piirav ning 

sisuliselt mitte adekvaatne. Seatud piiri tõttu ei ole võimalik kompleksravile allutada 

süüdimõistetuid, kes on teo toime pannud endal esineva  psüühika- või seksuaalsuunitluse häire 

tõttu ning on avaldanud soovi raviks (või võiksid potentsiaalselt anda selleks nõusoleku). Samuti 

piirab praegu mõistatava karistuse piir vangistuse osaliselt raviga asendamise kaalumist. See 

eeldaks hinnangut häirete esinemise ning kahtlustatava-süüdistatava informeerimist. 

Süsteemselt seda aga ei tehta.  

 

Praeguse praktika puhul leiti, et vajadus oleks, et kompleksravile saaks allutada raskemaid 

seksuaalkuritegusid toime pannud isikud. Teisalt ei kaaluta valdavalt kergemate (peamiselt 

mittekontaktsete) seksuaalkuritegude toimepanijate puhul vangistuse osalist asendamist 

kompleksraviga. Seda sihtrühma ei peeta kompleksravi sihtrühmaks ka seetõttu, et nende puhul 

ei ole enamasti hinnangut seksuaalsuunitlus – ning psüühikahäirete kohta ning samuti 

seostatakse ravivajadust, lähtuvalt arusaamisest ravist kui võimalike kõrvalmõjudega „tugevast 

sekkumisest“, teistlaadsete (sageli raskemate) seksuaalkuritegude toimepanijatega. Arutelu 

käigus jõuti seisukohale, et ravi peaks siiski olema kättesaadav kõigile, kes seda ise soovivad ning 

vajavad. Intervjueeritud psühholoogide hinnangul tuleks õigeaegselt sekkumisi pakkuda noorte 

puhul, kellel on huvi lapsporno vastu. Seega peaks jääma mõistava karistuse piirid, mille puhul 

ravi kohaldamine on võimalik, laiaks: tuleks laiendada kompleksravi aluseid selliselt, et 

ravivõimalus oleks ka pikema vangistuse karistusmääraga tegude korral.  

Siin tahakski öelda, et kui minul oleks riigina vähe ressurssi, siis ma pigem kasutaks seda nii-öelda 

vabatahtlikku sunniviisilist ravi pigem selliste kurjategijate puhul, kus ma näen, et nende 

kurjategijate käitumise juhtimises on selliseid momente, kus oleks nagu ravil mõtet. Kes on pigem 

vägivaldsed, kes on ikkagi otseselt isiku vastu suunatud kuritegusid toime pannud. (…) Ma ei seoks 

seda karistuse kandmise pikkusega. (Psühhiaater) 

Ma tähendab ei saa sellest üldse aru, mille pärast siin peaks mingi ülempiir olema. Mis vahet siin on? 

(…) Ega ta ei lähe laiaks, sest ega nende pornoasjadega on ka samamoodi, et kui sind korduvalt on 

karistatud selle sama asja eest, siis peab lõpuks ikkagi tekkima küsimus, et mis hälve sul ikkagi on. 

(Kohtunik) 
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Minu meelest on see 6 kuud kuni 2 aastat piirmäär üldse mõttetu. Kui seda ei ole, siis saaks selliste 

ekspertiiside puhul olla konkreetne küsimus eksperdile kompleksravi osas. Ainult ekspert saab seda 

ju tegelikult öelda. (Prokurör) 

Miks see peaks olema karistusajaga seotud? Siin ei ole mingit seost ju. (Psühholoog) 

Minu meelest kui vähegi on asi ravitav, siis võimalus võiks olla kõigil, kui inimene on nõus. (Kohtunik) 

Kui ikka inimene tahab ravi saada, kui ta saab aru, et tal on probleem, siis ta peab seda ravi ka 

saama. Järelikult kõikide seksuaalsüütegude puhul olenemata igasugustest eriliikidest. (…) Kui 

inimene juba sellisena sündinud on ja selle tõttu on kõik need kuriteod ka toime pandud ja selle tõttu 

karistus järgneb ja see on seotud vangistusega, siis kindlasti ei tohi inimeselt ära võtta õigust saada 

sellise ravi näol abi. (Prokurör) 

Võimalikuks lahendusvariandiks oleks laiendada kompleksravi aluseid selliselt, et vangistuse 

asendamine kompleksraviga peaks olema võimalik ka neile, kes on süüdi mõistetud kuriteo eest, 

mille karistusmäär on kõrgem kui kaks aastat vangistust. Osa intervjueeritud spetsialiste leidis, et 

ka tingimisi karistuse puhul saaks ning võiks ühe kohustusena panna süüdlasele ravikohustuse.  

Ütleme tingimisi karistuse puhul, et ühe kohustusena, et ravile minna. On mõeldav tegelikult. 

(Kohtunik) 

Selleks, et seksuaalkurjategijate kompleksravi oleks võimalik määrata neile, kelle puhul see kõige 

paremini edasiste kuritegude toimepanemist ennetada võiks, peaks ravikohustuse määramise 

alused olema laiemad. Praegu kompleksraviga samasisulisele ravile allutamine võiks olla võimalik 

ka karistusest tingimisi vabastamisel süüdlase allutamiseks käitumiskontrollile seejuures 

arvestades, et katseaja pikkus võiks olla ka pikem kui 3 aastat – see oleks vajadusel 

kombinatsioonis elektroonilise valve, šokivangistusega.  

3.4 Kompleksravi korraldus 
 

Seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord on kehtestatud 

justiitsministri määrusega.47 Seksuaalkurjategijate kompleksravi osutab psühhiaatrilise abi 

seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud tervishoiuteenuse osutaja (lg 4). 

 

Seksuaalkurjategijate kompleksravi täitmisele pööramise kord on reguleeritud KrMS § 4192 

alusel. Kompleksravi täitmisele pööramiseks saadetakse kohtuotsus või -määrus süüdimõistetu 

elukoha järgsele kriminaalhooldusosakonnale, kes valmistab ette ravi kohaldamise ja suunab 

süüdimõistetu vastava tervishoiuteenuse osutaja juurde (lg 1). Kui süüdimõistetu nõustub 

karistusseadustiku „§ 74, 76 või 761 kohaselt karistusest tingimisi vabastamisel või vangistusest 

tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel võtma endale kohustuse alluda katseajal 

karistusseadustiku § 75 lõike 2 punkti 5 kohaselt seksuaalkurjategijate kompleksravile, 

kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korda (lg 2).  

                                                           
47 Justiitsministri määrus, millega on sätestatud vangistuse osalisel asendamisel või vangistusest tingimisi 
ennetähtaegsel vabastamisel kohaldatava seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise ja 
järelevalve kord. Võetud vastu 31.05.2013. Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/101062013028 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101062013028
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Ravi määratakse pikkusega 18 kuud kuni 3 aastat48. Seksuaalkurjategijate kompleksravi (KarS § 

69²) maksumuse hüvitab riik. Samasisuline ravi näiteks kriminaalhooldusalustele, kellel on 

psühhiaatri, psühholoogi poole pöördumise kohustus ja/või vastava sotsiaalprogrammi läbimise 

kohustus (KarS § 75 alusel), või ka isepöördujatele, on tasuta, kui teenus on kaetud Haigekassa 

poolt, või tasuline, lähtuvalt sellest, kas isik on ravikindlustatu, kas teenuseosutaja on Haigekassa 

lepingupartner ning millise ravijärjekorra isik valib. Kogukonnas samasisulise ravi kättesaadavus 

on hetkel puudulikult korraldatud ning sihtrühmale, sh võimalikele ravile ise pöördujatele kauge 

nii otseses kui kaudses mõttes. Seega on kompleksravi hetkel kättesaadav KarS § 69² alusel – on 

olemas kindel teenusepakkuja ning teenus ravialusele tasuta sõltumata  temaravikindlustatusest, 

kuid käitumiskontrolli raames ravile allutatud kriminaalhooldusalusele võib (ka sama 

teenusepakkuja juures) ravil käimine osutuda üle jõu käivaks.  

  

Ravi ajal peab süüdlane järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustusi vastavalt 

käitumiskontrolli nõuetele (KarS §-s 75)49. Kui süüdlane hoiab ravist kõrvale, ei järgi 

kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, võib kriminaalhooldusametnik teda 

kirjalikult hoiatada või kohus määrata talle täiendavaid kohustusi ja allutada süüdlane täiendavalt 

elektroonilisele valvele tema nõusolekul või pöörata süüdlasele mõistetud vangistuse täitmisele. 

Kui süüdlane võtab enne ravi tähtaja lõppemist tagasi ravi kohaldamise nõusoleku või kui ravi 

katkestatakse arsti ettekirjutusel ravi kõrvalmõjude või muu meditsiinilise näidustuse tõttu, 

pöörab kohus süüdlasele mõistetud vangistuse täitmisele.  

 

3.4.1 Kompleksravi kohaldamine karistuse määramisel 

 

Vangistuse osalisel asendamisel seksuaalkurjategijate kompleksraviga koostab 

kriminaalhooldusametnik uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu taotlusel ettekande, milles 

antakse arvamus kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta, lähtudes kahtlustatava või 

süüdistatava isikust, tema elutingimustest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast. (§3 lg 1, 

Seksuaalkurjategijate kompleksravi...) 

Justiitsministri määrusega sätestatud korra järgi on kriminaalhooldusosakonna pädevuseks 

seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta arvamuse koostamine ning 

seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse täitmise üle järelevalve teostamine (§ 

2). Kriminaalhooldusosakond peaks aitama välja selgitada seda, milliste isikute puhul 

kompleksravi kohaldamine kõne alla võiks tulla. Seega on kriminaalhooldusametnike ning 

laiemalt vanglateenistuse arvamuse asjatundlikkus oluliseks aspektiks potentsiaalse 

kompleksravi sihtrühma kindlaks tegemisel ning selle võimaluse kaalumiseks kas karistuse 

määramisel või vangistuses ennetähtaegsel vabastamisel. 

                                                           
48 3-aastane ravi pikkuse piir tekkis lähtuvalt riigi kavandatavast ressursside kulust ning vaimse tervise 
spetsialistide ettepanekust, milline ravi pikkus olla võiks. Ravivajadus võib olla pikem kui 3 aastat.   
49 Võimalik on ka, et seksuaalkuriteos süüdimõistetu vabastatakse KarS § 74 alusel karistusest tingimisi (kuni 3-
aastane katseaeg) ning allutatakse käitumiskontrollile, millega on süüdlasel kohustus alluda ettenähtud ravile, 
kui ta on selleks  eelnevalt nõusoleku andnud (KarS § 75 lg 2 p 5) - sisuliselt kompleksraviga (KarS § 69²) sarnane 
- raviprogramm läbida. Sellisel juhul võib isik ise teenusepakkuja valida ning teenuse pakkumise eest (sh 
tasumine) ei vastuta justiitsministeerium. Mõnel juhul võib teenus olla kriminaalhooldusaluse jaoks tasuline (vt 
ptk 3.5).  



 

29 

 

Uurija, prokurör, kahtlustatav või süüdistatav, kohtunik, kriminaalhooldaja, ekspert või kaitsja 

võivad teoreetiliselt mis tahes menetlusetapis või ka karistuse kandmise ajal avaldada soovi või 

teha ettepaneku seksuaalkurjategijale kompleksravi kohaldamiseks. Hetkel ei ole 

kriminaalmenetluse seadustikus selget kohustust seksuaalkuriteo toimepanemises 

kahtlustatavat või süüdistatavat seksuaalkurjategijate kompleksravi võimalusest informeerida. 

Kompleksravi kohaldamise võimaluse küsimus tõusetub kas kahtlustatava-süüdistava või 

menetlejate, vanglasüsteemi ametnike initsiatiivist. Ravivajaduse hindamist, võttes arvesse ka 

kuriteo raskust, süsteemselt hetkel ei toimu. Vajaduse ning sobivuse välja selgitamise järgselt 

oleks võimalik kahtlustatava-süüdistatava enda nõusoleku ning vajadusel motiveerimisega 

tegeleda (sh kasutades ka ravi sisu ning korraldust tutvustavaid infomaterjale, mida hetkel 

koostatud ei ole).  

 

Spetsialistidega läbiviidud intervjuudest selgus, et arusaam sellest, kes ning mis hetkel võiks 

kompleksravi kohaldamise idee tõstatada, on väga erinev. Seega ei ole ka selget ühetaolist 

praktikat, kuidas kahtlustatavat või süüdistatavat sellisest võimalusest informeerida. Samuti ei 

ole vaatamata KarS § 69² toodud alustele ühest arusaama, millise profiiliga isikut kompleksravile 

allutada võiks – kas karistuse määramisel või vangistusest ennetähtaegse vabastamise eeldusena. 

 

Probleemina toodi välja ka teatav ebakindlus raviteemade käsitlemisel nii isiku enda kui 

spetsialistide poolt. Kolmandaks takistab selget informeerimist või ka isiku enda poolt 

ettepanekuga kaasa minemist skeptiline suhtumine ravisse kui sellisesse ning 

kahtlustatava/süüdistatava poolt enda teo eitamise seostamine sellega, et isik ei ole tegelikult 

motiveeritud järelikult ka ravi saama. Neljandaks mängib olulist rolli isiku inkrimineeritava teo 

iseloom: kui tegu tundub ränk, ei pruugita kaaluda seda, kas isikule kompleksravi kohaldamine 

oleks asjakohane.  

 

Intervjueeritud spetsialistide teadlikkus ravi sisust on kas puudulik või ka sisuliselt väär ning 

eksitav (nt mõiste „keemiline kastreerimine“ kasutamine automaatselt kompleksravist rääkides). 

Viimane väljendub kas osaliselt või täielikult ravi sisu kirjeldamisel ravi olemuse ning mõjuga 

seotud müütidele tuginemisele. Näiteks mainiti intervjuudel mitmel korral esmalt 

medikamentoosse ravi negatiivseid kõrvalmõjusid möönmata, et ravimiravi ei pea olema 

kompleksravi osa ning samuti võivad isikule määratavad ravimid olla väga erinevat laadi. See 

terviklikuma teadmise puudumine ravi sisust omakorda mõjutab seda, kui altid ollakse isikut 

informeerima ravivõimalusest või teisest küljes, kui asjatundlikult seda sisu edasi antakse või kas 

seda üldse tehakse.  

 

Ma olen nii aru saanud, et see kompleksravi tähendab keemilist kastreerimist pluss psühhiaatri, 

psühholoogi konsultatsioonid ja mingisugused sellist laadi teraapiad. (Kohtunik) 

 

Ilmselt on ka professionaale just õigusvaldkonnas, nt prokurör, kes põhimõtteliselt ei tunnista 

mingisugust ravi. Mina see kindlasti ei ole. (Prokurör) 

 

Osale kohtunikest tuli üllatusena, et kõik seksuaalkurjategjad ei pruugi olla teadlikud 

kompleksravi võimalusest. Samuti on osa kohtunike nägemus, et just kohtueelse menetluse faasis, 

enne menetlusliigi valikut ning toimiku kohtusse saatmist tuleks prokuröril kompleksravi 

võimalust kaaluda ning isikult ka nõusolekut küsida kompleksravi kohaldamiseks vangistuse 

osalise asendamisena.  
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Huvitav, kas nad ei ole teadlikud sellest siis või? (Kohtunik) 

 

Ei, seda ei saa uurija või prokurör ette prognoosida, mida kohus teeb. Teiseks peaks see olema 

selgitamiskohustus prokuratuurile. Kui asi on valmis, ekspertiisid on tehtud, asi on valmis kohtusse 

saatmiseks ja siis menetluse liigi valikul. See peaks olema see hetk, kui prokurör hakkab mõtlema, et 

mis me nüüd temaga teeme. Kas saadame asja kohtusse üldmenetluses või midagi muud. (Kohtunik) 

See peaks olema see hetk, kui kaitsja tuleb toimikuga tutvuma ja siis arutatakse alternatiive. 

(Kohtunik) 

Lanzarote konventsiooni Artikkel 17 ütleb, et riik peab tagama, et seksuaalkurjategijad, kellele on 

tehtud ettepanek osaleda sekkumisprogrammides või -meetmetes, oleks põhjalikult teavitatud 

ettepaneku põhjustest ning et nad nõustuvad programmi või meetmetega kõiki asjaolusid teades 

(p.1.) Tekkinud arutelu käigus pakuti välja, et informeerimine võiks olla kohustuslik ning seda 

peaks tegema prokurör. Seejuures peaks kahtlustataval või süüdistaval olema võimus küsida 

täpsustavaid küsimusi tervishoiuvaldkonna spetsialistilt. Samas arvestades, et hetkel ei ole 

menetlejatel head sisulist ülevaadet kompleksravist – nii korraldusest kui ravi sisust -, on siin 

potentsiaal selle võimekuse tõstmisel. Lisaks tuleks paremini ära kasutada valdkonnale 

spetsialiseerunud kriminaalhooldajate võimalust ravi kohaldamise kohta arvamus koostada.  

 

Kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mille eest võib seaduse kohaselt mõista 

vangistuse, mille võib (…) osaliselt asendada seksuaalkurjategijate kompleksraviga, võivad 

uurimisasutus ja prokuratuur ekspertiisimäärusega nõuda kohtupsühhiaatriaeksperdilt või 

kohtuseksuoloogiaeksperdilt arvamust kahtlustatavale või süüdistatavale (…) kompleksravi 

kohaldamise vajalikkuse kohta (KrMS § 2211 lg 1).50  Kohus võib vajaduse korral nõuda (…) 

seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamiseks vajalikke lisaandmeid. Kui nendest andmetest 

või kohtupsühhiaatriaeksperdilt või kohtuseksuoloogiaeksperdilt saadud arvamusest tulenevalt 

on vajalik, võib menetleja nõuda kohtuarstliku ekspertiisi tegemist (lg 2). Uurimisasutus ja 

prokuratuur võivad pöörduda kahtlustatava või süüdistatava elukoha järgse vangla 

kriminaalhooldusosakonna poole taotlusega anda arvamus (…) seksuaalkurjategijate 

kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta, lähtudes kahtlustatava või süüdistatava isikust, 

tema elutingimustest ja majanduslikust seisukorrast (lg 4).  

 

Ükskord küsisin (arvamust – autor), siis kui oli kavas küsida karistuse asendamist  raviga. Arvan, et 

tuleb küsida igas kriminaalasjas, kuna kriminaalhooldaja kogub ametliku informatsiooni, mis 

hõlmab psühholoogide, sotsiaaltöötajate ja teiste spetsialistide poolt läbiviidud hindamist, 

med.asutusse paigutamist puudutavate otsuste tegemist ja sotsiaalteenuste osutajate teavitamist. 

(Prokurör) 

Selleks, et saada andmeid isiku sots.tase, elutingimuste, majandusliku olukorra kohta, samuti 

karistuse, kompleksravi ja  sotsiaalprogrammide määramise võimalikkuse kohta. Potentsiaalsete 

patsientide seksuaalkuritegelikku käitumist ja nende üldist seksuaaltervist tuleks hinnata 

ulatuslikult. See peaks hõlmama ravi sobivust, ravile alluvust, psühholoogilisi diagnoose ning 

kogukonna turvalisuse ja riskide hindamist. (Prokurör) 

                                                           
50 Andmete nõudmine narkomaanide… RT I, 19.03.2015, 1 - jõust. 29.03.2015.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015001
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Näide 1. Isikul kaks korda erinevate kohtupsühhiaatria ekspertiiside raames diagnoositud pedofiilia 

ning viimase ekspertiisi puhul ekspert andnud arvamuse: „Ei vaja sundravi kohaldamist, kuid võib 

soovi korral pöörduda psühhiaatrilisele ravile.“ Samas ei küsitud ekspertiisimääruses 

seksuaalsuunitlushäirete, ravi kohaldamise võimaluse ega asjakohasuse kohta. Isikule mõisteti 

karistuseks vangistus alla 1,5 aasta (KarS §179 lg 1). Lisaks esines isik ka puhtsüdamliku 

ülestunnistusega.   

 

Näide 2. KarS § 146 alusel süüdi mõistetud isik, kes eitab teo toimepanemist. Eksperdi hinnang: 

esineb seksuaalsuunitluse häire pedofiilia. Sellele viitavad korduvad lapseealistele suunatud 

seksuaaltegevused. Ekspert: "Pedofiilia ei ole ravitav. Seksuaalhälbelise käitumise väljendusi saab 

taandada spetsiifiliste ravimite tarvitamisega; psühhoteraapia abil on võimalik saavutada kontroll 

patoloogiliste impulsside üle ning seksuaalhälbeliste mõtete mahasurumine. Hea ravitulemuse 

saavutamiseks ning retsidiivsuse vältimise seisukohalt on oluliseks haiguskriitika ning 

ravisättumuse olemasolu." Karistus: 2 aastat tingimisi 18-kuulise katseajaga (KarS § 146), KarS § 75 

lg 2 p 8 kohustatus osaleda sotisaalabiprogrammis.  

 

Analüüsitud toimikute pinnalt võib tuua vähemalt ühe näite, kus kannatanu esindaja (alla 14-

aastase kannatanu isa) avaldas kompleksravi osas end seisukoha koos kokkuleppemenetluseks 

nõusoleku andmisega: „Pooldan keemilise ravi kohaldamist". Toodud näite puhul määrati 

seksuaalse enesemääramise vastase kontaktse seksuaalkuriteo  toimepanemise eest isikule veidi 

üle 2 aasta pikkune reaalne vangistus, kuid varem ärakandmata karistuse tõttu suurendati 

karistust ligi 3 aasta pikkuse vangistuseni. Isikut oli ka varem kriminaalkorras seksuaalkuritegude 

toimepanemise eest karistatud.  

 

Ühe juhtumi puhul, kus isik ise soovis kompleksravi, kellel diagnoositi ekspertiisi käigus 

pedofiilia, kuid isikule määratud karistus ületas 2 aasta piiri, tõi kohus kohtuotsuses välja järgmise 

arutluskäigu: „seaduse sätte väljatöötamise eesmärk oli eelkõige suunata ravile laste vastu 

seksuaalkuritegusid toime pannud isikud ja isikud, kes on toime pannud raske kuriteo (nt 

vägistamise) või korduvalt seksuaalkuritegusid, kelle puhul uute kuritegude toimepanemise risk on 

vähemalt keskmine ning kelle uue kuriteo toimepanemise riski pole ilma ravita võimalik oluliselt 

vähendada. Samas on jäetud tähelepanuta, et selliste isikute puhul (varem korduvalt 

seksuaalkuritegusid toime pannud, rasked kuriteod, laste vastu suunatud kuriteod) vastavad 

mõistetavad karistused oma raskusastmelt teo iseloomule ja isiku varasemale käitumisele. Kohus ei 

saa mõista karistust, mis ei ole kooskõlas teo iseloomu ja raskusastmega ainuüksi selleks, et 

ravivajavatele isikutele ravi võimaldada ehk mõista leebem karistus ainuüksi selleks, et ravi saaksid 

isikud, kelle diagnooside ja varasema käitumise pinnalt saab teha järelduse, et analoogsete uute 

kuritegude toimepanemise risk vabadusse pääsemise korral on konkreetse isiku puhul suur ja seda 

riski pole ravita võimalik oluliselt vähendada."  

 

Karistuse määramisel seksuaalkurjategijate kompleksraviga isikule määratava vangistuse 

osaliseks asendamiseks peab olema täidetud rida tingimusi (isiku nõusolek, teo raskus ning 

määratava karistuse liik/suurus, seksuaalsuunitlus- ja/või psüühikahäire esinemine, üldine 

valmisolek ravile alluda lähtuvalt kriminaalhooldaja koostatud arvamusest), mille olemasolu 

hetkel süsteemselt ei hinnata.  
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Alaealised seksuaalselt väärkohtlejad51 

Kahe piirkonna prokurörid tõid intervjuudes välja seksuaalselt väärkohtevaid tegusid toime 

pannud alaealiste karistamise ning erikohtlemisega seotud dilemma. Seksuaalkurjategijate 

kompleksravi on võimalik kohaldada vaid täisealisele seksuaalkuriteo toime pannud isikule, kuid 

samas lähtuvalt seksuaalkuritegusid toime pannud alaealiste profiilist, oleks vajalik neile 

spetsiifiliste sekkumiste pakkumine. Hetkel alaealistele vastavaid programme52 ei pakuta Eestis – 

seega on alaealisena seksuaalkuritegusid toime pannutele53 (ja ka seksuaalhälbelise käitumisega 

alaealistele, sh erivajadusega ja alla kriminaalvastus iga alaealistele) alternatiivsete sekkumiste 

kohaldamine vähene. Seksuaalkuritegusid toime pannud alaealiste erikohtlemise temaatika vajab 

eraldi analüüsimist, kuna eraldi alaealistele seksuaalkuritegusid toime pannutele spetsiifilised 

sekkumisprogrammid puuduvad. On leidnud laialdast kinnitust, et laste seksuaalse 

väärkohtlemise ära hoidmiseks ning sellega tegelemiseks, tuleks kasutada tervishoiusüsteemi 

lähenemist.54 Just alaealistele suunatud sekkumisprogrammid on leidnud enim tõendust 

korduvkuritegude ennetamises55 (vt ptk. 1).  

 

Nõusoleku küsimine 

Lanzarote konventsiooni Artikkel 17 ütleb, et konventsiooniosaline tagab kooskõlas oma riigi 

õigusega, et Artiklis 16 nimetatud isikuid (s.o seksuaalkurjategijad), kellele on tehtud ettepanek 

osaleda sekkumisprogrammides või -meetmetes, on põhjalikult teavitatud ettepaneku põhjustest 

ning et nad nõustuvad programmi või meetmetega kõiki asjaolusid teades (p.1.) 

Konventsiooniosaline tagab kooskõlas oma riigi õigusega, et isikud, kellele on tehtud ettepanek 

osaleda sekkumisprogrammides või -meetmetes, võivad osalemisest keelduda. Süüdimõistetud 

isikuid teavitatakse tagajärgedest, mis võivad keeldumisest tuleneda.  

 

Kompleksravi kohaldamise aluseks on samuti vajalik isiku kirjaliku nõusoleku andmine. 

Kriminaalhooldusametnik võtab kahtlustatavalt või süüdistatavalt allkirja nõusoleku kohta alluda 

seksuaalkurjategijate kompleksravile vastavalt Seksuaalkurjategijate kompleksravi 

ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve korra56 Lisale 1 (Seksuaalkurjategijate kompleksraviga 

                                                           
51 Aastas registreeritakse alla 20 seksuaalkuriteo, mille on toime pannud alaealine. Reeglina on need kontaktsed 
seksuaalkuriteod, kus ohver on väärkohtlejaga võrreldes suure vanusevahega (sageli ka noorem (kasu-)õde-vend 
või siis eakaaslane. Mitmetel juhtudel viimaste aastate praktikas on väärkohtlejad ise olnud varasemalt vaimselt, 
füüsiliselt või seksuaalselt väärkoheldud multiprobleemsetest peredest lapsed.  
52 Näiteks: Multysystemic Therapy for Youth with Problemic Sexual Behaviour (MST-PSB)5: Multisystemic 
Therapy for Youth with Problem Sexual Behaviors (MST-PSB) on kliiniline mugandus MSTst, mis on mõeldud 
käitumisprobleemidega noortele, ning see on mõeldud seksuaalhälbelise käitumisega noorte (ning nende 
perede) nõustamiseks. Vt: http://www.mstpsb.com/Pages/default.aspx. Teiseks näiteks kognitiiv-käitumuslikul 
teraapial tuginevad programmid (nt Mandatory Educational Programmes for Young Sex Offenders, Hollandi 
justiitsministeerium: http://www.rutgerswpf.org/article/interventions-juvenile-sex-offenders), Programmi 
peamine sisu on aidata alaealiste seksuaalkurjategijatel mõista, millest nende käitumine tingitud on ning 
julgustada neid enda käitumist muutma, arendades teisi oskusi ning toimetulekuvõtteid. 
53 Praktikas on napilt kriminaalvastutuseas alaealisele seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo toime 
panemise eest mõistetud karistuseks reaalse vanglakaristus.  
54 Mercy, J. 1999.   
55 Lanzarote konventsiooni artikkel 16 (p 3) näeb ette, et ennetusprogrammid peaksid olema kättesaadavad ja 
kohandatud ka alaealistele (arvestades seksuaalset laadi kuritegusid toimepannud laste, sealhulgas selliste 
noorte arenguvajadusi, keda ei saa nende vanuse tõttu karistada, et tegelda nende seksuaalkäitumise 
probleemidega) nii, et sekkumistes osalemine ei kahjusta nende õigusi kaitsele, õiglase ja erapooletu 
kohtumõistmise nõudeid ega ole nendega vastuolus ning mille kohaselt peetakse nõuetekohaselt kinni eelkõige 
süütuse presumptsiooni põhimõtet käsitlevatest eeskirjadest (p.1.). 
56 RT I, 01.06.2013, 28.  

http://www.mstpsb.com/Pages/default.aspx
http://www.rutgerswpf.org/article/interventions-juvenile-sex-offenders
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nõusolek). Vahi all viibiva kahtlustatava või süüdistatava ning süüdimõistetu puhul täidab 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud kohustusi vanglateenistuse ametnik 

(Seksuaalkurjategijate kompleksravi… § 4 lg 3). Kahtlustataval ja süüdistataval on õigus saada 

teavet oma psüühikahäire, kasutatavate ravi- ja diagnoosimismeetodite ning narkomaanide 

sõltuvusravi või seksuaalkurjategijate kompleksravi rahastamise korralduse kohta, samuti 

tutvuda temaga seotud ravidokumentidega (KrMS § 221¹ lg 6).57 

 

Siinkohal on töökorralduslikult paremini vaja läbi mõelda ning paika panna sisemine kord, kes 

võtab kinnipeetavalt kirjaliku nõusoleku ning kes informeerib teda kompleksravi eesmärgist, 

sellele allumise võimalustest, tingimustest ning mõjudest.  

 

Ekspertidega läbi viidud intervjuudes toodi korduvalt välja, et seksuaalkurjategijaid eristab 

teistest kuritegude toimepanijatest asjaolu, et nad tunnistavad harva teo toimepanemist. Sellega 

kaasneb ka enda teo, tegude või ka mõtteviisi, käitumise ning motiivide õigustamine. Samas ei 

tähenda see alati, et isiku soov ravi saada on seotud sellega, kas isik enda tegu või probleeme 

erinevates situatsioonides tunnistab.  

 

Antud asjaolu on seotud isiku nõusolekuga minna ravile. Kui süü eitamise kõrval isik nõustub raviga, 

siis ei mõjuta. Seksuaalkurjategijad näevad ravi vabatahtliku protsessina (nemad teevad valiku), 

kuna nad ei pruugi näha oma seksuaalkuritegelikku käitumist psühholoogiliselt või meditsiiniliselt 

patoloogilisena. (Prokurör) 

 

Psühholoogid on andnud teo eitamisele ka omapoolse selgituse. Eitamine on tavapärane 

kaitsereaktsioon. Isikul on õigus ennast mitte süüdi tunnistada. Konkreetse kuriteoliigi ning 

seksuaalsuunitlus- ning psüühiliste häirete puhul on eriti raske endale tunnistada 

seksuaalsuunitlushäiret, toime pandud tegude raskust ning tagajärgi. Antud analüüsi kontekstis 

on oluline mõista, et ravi kohaldamine seksuaalkurjategijale ei eelda alati, et isik täielikult teo 

toimepanemist tunnistaks. Süüdimõistetu võib, aga ei pruugi tunnistada mingisugust 

psühholoogilist probleemi, mis võis olla teo toimepanemisega seotud. Üks osa ravist ning 

teraapiast on isiku motiveerimine, toimepandud teo kohta informatsiooni andmine (selle 

keelatuse kohta ühiskonnas, tagajärgedest kannatanule jne).   

 

2013. ning 2014. aastal seksuaalkuriteos süüdi mõistetud isikud on kahtlustavana ülekuulamisel 

ning kohtuistungil väljendanud erinevaid seisukohti selles osas, kas nad tunnistavad või eitavad 

neile inkrimineeritavate tegude toimepanemist ning kas nad tunnistavad või eitavad erinevaid 

seotud vaimse tervise probleeme, nt sõltuvuskäitumist, seksuaalsuunitlushäiret. Lisas 4 on 

toodud ülevaade kahtlustatavate-süüdistatavate enda ütlustest teo toimepanemise kohta ning 

hinnangute kohta teo keelatuse, motiivide ning käitumise selgituse kohta. Ühe järeldusena võib 

siinkoha silmas pidada, et kõik seksuaalkuritegude toimepanijad, kes valdavalt vähemalt 

esmapilgul eitavad teo toimepanemist või ka seksuaalkäitumisprobleeme, teevad seda erinevalt 

määral ning erinevalt juhtunut põhjendades58. Sellest lähtuvalt erineb ka see, kui lihtne või 

keeruline on isikut enda käitumist muutma motiveerida. 

                                                           
57 RT I, 15.06.2012, 2 - jõust. 01.06.2013.  
58 Teo tunnistajad tunnistavad tegu siis, kui toimepandud tegu on ilmne, tegu pandud toime pikema perioodi 
vältel, tegutsemine on olnud süstemaatiline, kontrollitud. Nendel isikutel pigem on psühhiaatrilised probleemid. 
Pornograafiasüütegude toimepanijad tunnistavad lasteporno alla laadimist, kuid ütlevad, et huvi reaalses elus 
lapsi väärkohelda ei ole. Pornograafiasüütegude tunnistajad võivad tegusid tunnistada ka seetõttu, et nad ei näe 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115062012002
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3.4.2 Kohtupsühhiaatriaekspertiisi määramine ning teostamine 

 

Kohtupsühhiaatria ekspertiisiide määramise praktika on Eestis piirkonniti erinev ning samuti 

ajas muutuv. Kohtupsühhiaatriaekspertiiside määramise peamine eesmärk on selguse saamine 

selles, kas isik on süüdiv ja/või võimeline karistust kandma. Seksuaalsuunitlushäire tõttu 

seksuaalkuriteo toime pannud isikuid peetakse reeglina süüdivateks ehk nad on võimelised 

vastutuse võtma enda poolt toime pandavate tegude eest.  Samast loogikast lähtuvalt ei ole 

võimalik ega inimõiguste kaitse seisukohalt lubatud seksuaalkurjategijate sunniviisiline ravi, kui 

vajalikuks ei ole peetud kohtu poolt psühhiaatrilise sundravi kohaldamist59. Seega võib eeldada, 

et menetlejate jaoks seisneb kohtupsühhiaatria ekspertiisi määramise vajadus või vähemalt soov 

milleski muus.  

 

Kui on näha, et inimene ikka ei ole päris normaalne, siis tavaliselt enne tehakse ära. (Kohtunik) 

 

Kõigist seksuaalkuritegusid toime pannud isikutest hinnanguliselt kolmandikul esineb mõni 

parafiilia. Vastupidiselt levinud arvamusele, et kõigi laste suhtes seksuaalkuritegusid toime 

pannud isikute ning mõiste „pedofiil“ võib tõmmata võrdusmärgi, ei ole toime pandud kuriteo 

kvalifikatsioon otseseks indikaatoriks, et teo toimepanemine võis olla seotud tal esineva 

seksuaalsuunitlus – või psüühikahäirega. Seega on vajalik neutraalset ning professionaalset 

hinnangut sellele, kas kuritegu pandi toime isikul esineva seksuaalsuunitlushäire tõttu.  

 

Seksuaalkurjategijate kompleksravi kontekstis ütleb KrMS § 2211 (andmete nõudmine 

narkomaanide sõltuvusravi ja seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamiseks), et kui isikut 

kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mille eest võib seaduse kohaselt mõista vangistuse, 

mille võib (…) osaliselt asendada seksuaalkurjategijate kompleksraviga, võivad uurimisasutus ja 

prokuratuur ekspertiisimäärusega nõuda kohtupsühhiaatriaeksperdilt või 

kohtuseksuoloogiaeksperdilt arvamust kahtlustatavale või süüdistatavale sõltuvusravi või 

kompleksravi kohaldamise vajalikkuse kohta (lg 1)60. Samas ei ole selgust selles osas, kas ning 

milles peaks nimetatud arvamus väljenduma, kuidas peaks see olema fikseeritud ning mille alusel 

tasustatud. Eesti kontekstis ning praktikas tähendab seega ravivajaduse ning vastava häire 

esinemise osas hinnangu andmine hetkel vajadust otsustada, kas isikule on vaja 

kohtupsühhiaatriaekspertiis määrata. 

 

Kui on olemas vähemalt kahtlus isiku psühh. seisundi osas, siis määratakse ekspertiis, samuti, kui 

kriminaalasi läheb arutamisele üldmenetluse korras, kus tõendamise standard on kõrgem kui 

lihtmenetlustes. Samuti siis, kui on tõendeid selle kohta, et teatud liiki ravi võib olla tõhus 

retsidiivsuse ohjeldamiseks ja vähendamiseks teatud liiki seksuaalkurjategijate puhul. (Prokurör) 

 

 

 

 

 

                                                           
ega mõista selliste tegude tagajärgi ega raskust. Neil, kes tegu tunnistavad, on varem olnud ka teadlikkus teo 
keelatusest, hirm politsei ees ning hirm lähedaste teada saamise eest. Mõnel juhul on isik enda sõnul proovinud 
pornosõltuvust lõpetada – faile kustutades ning ka ravi otsides.  
59 Tammiste ja Kaing 2008.  
60 RT I, 19.03.2015, 1 - jõust. 29.03.2015.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015001
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Ekspertiisi määramine  

2014. aastal telliti kokku 1092 kohtupsühhiaatriaekspertiisi61, neist 433 (23%) kuriteo 

toimepanemisega seonduvalt62. 2013-2014 aastal süüdimõistva lahendiga kohtuasjadest ca 12% 

(N=21, vastavalt 11 + 10)63 oli kohtupsühhiaatriaekspertiis teostatud64. Siinjuures on aluseks 

võetud kõigis seksuaalkuritegudes – nii kontaktsetes kui mittekontaktsetes (vastavalt 16 ja 5) – 

seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud isikud. Praeguse praktika puhul sageli – kuid mitte alati  - 

määratakse ekspertiis isikutele, kes on toime pannud mõne sellise seksuaalkuriteo, mille eest 

määratav karistus on kõrgem kui 2 aastat vangistust. Analüüsi käigus ei ole võimalik anda sisulist 

hinnangut ekspertiisidele, kuid toodud on näiteid lähtuvalt seksuaalkurjategijate kompleksravi 

alustest. 

 

Analüüsitud ekspertiisimääruste ning –aktide pinnalt nähtub, et ekspertiise teostas 12 erinevat 

eksperti65, sh 8 psühhiaatrit (sh üks lastepsühhiaater) ja 4 psühholoogi. Neist seksuoloogiaga 

seotud küsimustele vastasid vähemalt 7 eksperti ning ravi küsimustele 6 eksperti, sh mõne 

ekspertiisimääruse puhul oli seksuoloogia-valdkonda kuuluvatele küsimustele vastamine pandud 

kohustuseks eraldi nn kohtuseksuoloogia-eksperdile66.  

 

Ekspertiisi määramine on sisuliselt ainus praktikas kasutatav mehhanism süüdlastel esinevate 

häirete välja selgitamiseks. Ilma hinnanguta häirete esinemise kohta ei ole kompleksravi 

kohaldamise küsimuse üle võimalik menetlejatel ega kohtunikel seisukohta kujundada. Eelnevalt 

selgus aga, et valdavalt seksuaalkurjategijatele määratud ekspertiisides ravivajaduse kohta ei 

küsita (vt all). Intervjueeritud menetlejate ning kohtunike sõnul ei ole kompleksravi ühe aluse – 

teo toimepanemine seksuaalsuunitlushäire või psüühikahäire esinemise tõttu – välja selgitamine 

üksi ekspertiisi määramise eesmärgiks. Analüüsitud toimikute pinnalt ilmnes, et kompleksravi 

kohaldamise küsimus või ettepanek on 2013 - 2014. aasta süüdimõistva kohtuotsuse saanud 

asjades tõusetunud vähemalt neljal korral (tuginedes toimikumaterjalidele), neist ühel juhul on 

karistuse määramisel isikule kompleksravi ka kohaldatud.  Teisel juhul allutati isik 

kompleksravile ennetähtaegse vabastamise tingimusena67.  

                                                           
61 Analüüsi intervjuude käigus jagati näiteks hinnanguid ja (kohati) eelarvamusi selles osas, millised 
kohtupsühhiaatriaeksperdid hetkel rohkem või vähem hõivatud on ning milline on vastavalt ekspertiisiaktide 
kvaliteet. Sisuliselt ei tohiks need aspektid ekspertiiside määramist mõjutada. Ekspertiisi määramise initsiatiiv 
tuleb tavaliselt uurijalt, kes vastavalt vajadusest täpsustab ekspertiisimääruses eksperdile esitatavad küsimused 
prokuröriga. 
62 2014.aasta kohtupsühhiaatriaekspertiiside statistika põhjal saab öelda, et kõigist ekspertiisidest on 169 
sellised, mis on samale isikule teistkordselt (või sagedamini) teostatud ekspertiisid. 
63 Neist 9 varasemalt kriminaalkorras karistatud, 11 karistamata. 
64 Lähtuvalt sellest, et kõiki 2013. – 2014. aasta kohtulahendi saanud kriminaalasjade toimikutega ei olnud 
võimalik tutvuda, ei ole täpset ülevaadet, mitu kohtupsühhiaatriaekspertiisi seksuaalkuriteos kahtlustatavatele-
süüdistatavale sel perioodil määrati.  
65 Kohtuekspert on EKEIs töötav ekspert (KES parandusettepanek § 5 pn 1 - kohtuekspert on riiklikus 
ekspertiisiasutuses töötav isik). 2016 juuni seisuga on EKEI kohtupsühhiaatriatalituses on tööl vaid üks ekspert 
(0,5 kohta). RTEd on riiklikult tunnustatud eksperdid, kes omavad eksperdi staatust, sama on lepingupartnerite 
all töötavate psühhiaatritega, kes kirjutavad aktile alla kui eksperdid (ehkki RTEde nimekirja kantud mõned 
eksperdid peavad neid kui arstideks, mitte ekspertideks). Kohtupsühhiaatriaekspert on isik, kes on omandanud 
kutsekvalifikatsiooni tase 7 või 8 – neid on hetkel Eestis nimekirjas 4-5. Lisaks on olemas asjatundja, nt 
seksuoloogia-alastele küsimustele vastamiseks on ekspertiisi läbiviinud ka asjatundja.  
66 Kohtupsühhiaatriaaktile saab kirjutada alla ekspert või asjatundja.  
67 Süüdlane mõisteti süüdi KarS § 178, § 178¹, § 179 alusel ning mõisteti liitkaristuseks 1 aasta vangistust. 
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Intervjueeritud prokuröri hinnangul ekspertiisimääruses selgelt seksuaalkurjategijate 

kompleksravi kohaldamise vajalikkuse kohta ei küsita68, kuid seda oleks võimalik ning vaja teha, 

kui kompleksravi alused oleks laiemad. Ühe intervjueeritud prokuröri hinnangul võiks ravi kui 

sellist, kas põhikaristusena või lisakaristuse osana, võimaldada kõigile isikutele, kelle kohta 

eksperti annab avamuse, et ta vajab ravi ja selline ravi annab ka tulemuse.  

 

Eks mind huvitabki see, et mida spetsialist arvab. Minul arsti haridus puudub, mina ei saa öelda, et 

vaata, sa oled kolm korda niukse asjaga vahele jäänud, või ka kaks korda, või on sul, või oled sa 

esimest korda kohtu all ja tal on kaks episoodi. Ma tahan teada, miks sa nii tegid. (…). Ilmselt ma siis 

laseksingi tal diagnoosi panna. Kas on mõeldav, et ta võib põdeda mingit sellist-sellist haigust või on 

tal mingi kõrval.. (Kohtunik) 

Psühhiaatrite seisukoht ekspertiiside kasuteguri ning nende sisulise rakendatavuses oli 

menetlejatest konservatiivsem. Leiti, et ekspertiisi määramisel tuleks selgemini mõelda sellele, 

mis on sellest saadav kasu. Teisest küljest, teatud juhtudel ekspertiisi ei määrata, kuigi hinnangut 

(arvamuse vms vormis) kahtlustataval või süüdistataval esinevate häirete kohta võib vaja olla 

käitumiskontrolli kohustuste (psühholoogi, psühhiaatri vastuvõtule pöördumine või vastava 

sotsiaalprogrammi läbimine) või kompleksravi kohaldamise üle otsustamiseks. Mõnel juhul on 

lühikese ajavahega teostatud samale isikule järjestikusi kohtupsühhiaatriaekspertiise ning 

seejuures ka juhul, kui isikule on varem ekspertiisiga seksuaalsuunitlushäire diagnoos juba 

pandud. Lähtuvalt sellest, et parafiilia esinemine ei ole ajas muutuv – kuigi seda saab ravi toel 

kontrolli all hoida -  ei ole otstarbekas järgnevate ekspertiiside määramine üksnes diagnoosi 

jätkuva esinemise kohta kinnituse saamiseks.  

 

Hetkel ei ole sisuliselt tagatud KrMS § 221¹ mõte, millega taheti piirata 

kohtupsühhiaatriaekspertiiside määramist ning kohtupsühhiaatrite koormuse tõstmist 

olukordades, kus kahtlustatava või süüdistatava puhul ei ole küsimuse all tema süüdivus ega 

psühhiaatrilise sundravi menetluse algatamine, kuid on vaja saada arvamus/hinnang 

kompleksravi kohaldamise vajalikkuse kohta. Ühelt poolt on praktikas tavaks 

kohtupsühhiaatriaekspertiiside määramine ka juhul, kui süüdivuse küsimus ei ole primaarne – 

ekspertiis määratakse selleks, et saada arvamus või hinnang, kas isik pani talle inkrimineeritava 

seksuaalkuriteo toime tal esineva psüühika- või seksuaalsuunitlushäire tõttu. Teisest küljest 

küsitakse seksuaalkurjategijate puhul ekspertiisimääruses ka küsimusi, mis puudutavad 

seksuaalsuunitlushäirete esinemist ning ravi kohaldamise vajalikkust, ning seda ka juhul, kui 

süüdimõistmise korral on toimepandud kuriteo eest mõistetav karistus ilmselgelt rohkem kui 2 

aastat vangistust.  

 

Hetkel on seega kohtupsühhiaatriaekspertiisi määramine ning selle aktis antav hinnang isikul 

esinevate seksuaalsuunitlus- ja/või psüühikahäirete kohta indikaatoriks, kas kahtlustatavale või 

süüdistatavale oleks kohane panna ravikohustus või asendada vangistust osaliselt 

kompleksraviga. Intervjueeritud kohtunikud leidsid, et kompleksravi alused on sõnastatud 

selliselt, et ilma ekspertiisita ei saa. Eelkõige aga on kohtupsühhiaatriaekspertiisi määramise 

vajadus märksa kitsamalt seotud kahtlustatava või süüdistatava süüdivuse osas hinnangu 

saamisega – seda kinnitasid ka intervjueeritud eksperdid.   

                                                           
68 Analüüsitud kohtutoimikute pinnalt, milles ekspertiisiakt kättesaadav oli. 
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Sõnastus on selline, et ilma ekspertiisita ei saa. Kohus ei ole pädev otsustama, et kas on ravitav või 

kontrollitav ja seda pole võimalik üldteada asjaolude pinnalt lahendada. Nii et seal on jah ekspertiis 

vajalik. (Kohtunik) 

Ühe võimaliku tõlgendusena oleks arvamuse küsimine asjatundjalt kahtlustava või süüdistatava 

psüühika-ja/või seksuaalsuunitlushäire olemasolu ning kompleksravile allutamise sobivuse 

kohta, kas kohtueelses menetluses või kohtumenetluses. Kohtueelses menetluses asjatundjalt 

arvamuse küsimine tähendaks eksperdi ülekuulamist asjatundjana69. Sellist arsti ülekuulamise 

vajadust tõid välja ka kohtunikud. Spetsialistidega läbi viidud intervjuude põhjal võib öelda, et 

kohtupsühhiaatriaekspertiisist erinevas formaadis kompleksravi kohaldamise  vajalikkuse kohta 

(psühhiaatria-, psühholoogia-) ekspertidelt arvamust ei küsita.  

Seal, kus süüdivuse küsimust ei ole, võib küsida mingisugust väikest arvamust spetsialisti käest, kas 

antud juhtumil on ravi põhjendatud või mitte, ilma, et ta peaks minema, tegema mingisugust 

lapsepõlve.. ta võib muidugi teha, kui ta ütleb, et mul on vaja neid andmeid. (…). Ma tahan öelda seda, 

et kohati need ekspertiisid on meil kõik ühe kaaluga. Tegelikult peaks olema sellised asjad, mis ei 

lähe nii detailidesse. (Psühhiaater) 

Asjatundjalt arvamuse küsimine kahtlustatavale või süüdistavale kompleksravi kohaldamise 

kohta saaks teoreetiliselt olla võimalik järgmistel juhtudel:  

1) Kahtlustav või süüdistatav annab nõusoleku tutvuda tema isikuandmeid sisaldavate 

materjalidega (ravidokumendid, varasemalt läbiviidud ekspertiisi akt, isikule pandud 

diagnoos) ning asjatundja saab enne arvamuse andmist viia ennast kurssi konkreetse 

juhtumiga. 

2) Kahtlustava või süüdistatava juhtumi kohta konkreetselt arvamust ei küsita, asjatundja 

annab arvamuse üldisel baasil, teoreetilisi lähtekohti selgitades. 

3) Asjatundja on kahtlustatava või süüdistava raviarst varasemast või näiteks varem 

vanglakaristust kandnud isikuga kokku puutunud vanglaametnik (nt psühholoog, 

psühhiaater) ning saab arvamust avaldada varasema kokkupuute pinnalt (juhul kui isik 

annab selleks nõusoleku).  

Kohtumenetluse etapis läbiviidava ekspertiisi käigus ei ole praegusel kujul võimalik saada ning 

anda ülevaadet raviga nõus oleva isiku motivatsioonist sellisel määral nagu see oleks võimalik 

kinnipidamisasutuses, kus on võimalik juba kinnipeetavaga põhjalikumalt tööd teha – teha teste, 

alustada teraapia ning sotsiaalprogrammidega motivatsiooni tõstmiseks ning ühtlasi välja 

selgitamiseks. Vahi all viibivate isikute puhul oleks võimalik hindamist teostada ka vahi all 

viibimise ajal. Teisest küljest ei ole ka psühhiaatrite sõnul alati vajalik isiku häirete osas anda 

arvamust ekspertiisi vormis, mis eeldab väga põhjalikku eeltööd. Alternatiiviks oleks asjatundja 

arvamuse küsimine. Konkreetse kompleksravi kliendi puhul teeb raviplaani raviarst selles etapis, 

kui isik reaalselt kompleksravile asuda saab. Samas võib teatud juhtudel olla vajalik vastupidi 

kompleksekspertiisi teostamine, et anda laiapõhjaline hinnang sellele, kas isiku puhul on 

kompleksravi alused täidetud (vt ka ptk 1.2.).  Teise alternatiivina pakuti intervjuudes ka 

komisjonilise otsuse tegemist.  

                                                           
69Arsti, eksperdi või muu asjatundja ülekuulamise puhul on menetlejal vajalik veenduda asjatundja erapooletuses 
(KrMS § 95 lg 3). Näiteks arsti ülekuulamisel asjatundjana ning positiivse hinnangu puhul kompleksravi vajalikkuse 
osas, ei oleks võimalik sama arsti jätkamine isiku raviarstina kompleksravi kohaldamisel.  
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Mina jätaks nende nagu nende hindamise selle perioodi peale, kui ta kannab karistust. (…) Minu 

jaoks see ekspertiisi küsimus on väga paljuski see süüdivuse küsimus (…). Põhiline on ikkagi see, kas 

me ei saada süütut inimest karistust kandma. Sest neid asju, mida inimesel on võimalik diagnoosida, 

on vaat niipalju. (…) Peaks karistust kandma ja siis on ütleme seesama teema, et kannab karistust 

inimene, kes suure tõenäosusega karistust teo eest, mis on seotud tema haigusega, kas me seal ei 

peaks karistuse kandmise käigus püüdma teda… (…). Sama asi narkomaanide asendusraviga. 

Karistuse kandmise ajal hakata ravi saama, ja toetada selle jätkamist karistuse kandmise järgselt.  

Ekspertiise on vaja olnud teha ka seksuaalkuriteo toimepannud alaealistele, kes mõnikord on 

olnud kas alla või napilt kriminaalvastutuseas (14-aastased)70. Edaspidi tuleb eraldi analüüsida, 

milline on lastepsühhiaatrite pädevus, tahe ning võimekus vastata seksuoloogia-valdkonna 

küsimustele kohtupsühhiaatriaekspertiisides selleks, et tagada asjatundlik diagnostika ning 

sekkumiste valik ka selle sihtrühma puhul. Samuti tuleb analüüsida seda, milliseid sekkumisi on 

võimalik pakkuda alaealistele, kes on teisi – reeglina endast nooremaid (suure vanusevahega)  või 

ka endavanuseid – lapsi väärkohelnud ning kel lisaks võib olla mõni erivajadus.  

Näide 3.71 A-l ei esine psüühika iseärasusi, mis oleks võinud oluliselt mõjutada tema käitumist 
kuritegude sündmuste ajal. (…) Kerge vaimne alaareng koos olulise käitumishäirega - korduv 
sotsiaalseid norme ja reegleid eitav käitumine. Ei põe vaimuhaigust, ei ole andmeid, et oleks hiljuti 
olnud vaimutegevuse häireid. (…) Mitmetel juhtudel on puberteediea seksuaalkäitumine 
eksperimenteerivat laadi ja suunatud endast oluliselt noorematele isikutele, kuid pedofiilset 
orientatisiooni täiskasvanueas samas välja ei kujune. (…) Tuleks probleemi suhtuda kõrgendatud 
tähelepanekuga. A ei vaja meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi kasutamist. Ei vaja sundravi. 
(Ekspert) 

 
Praeguse regulatsiooni ning menetluspraktikat puhul juhul, kui kahtlustataval või süüdistaval ei 

ole kohtueelse menetluse varases staadiumis selgelt väljendanud huvi kompleksravi vastu ning 

küsimuse all ei ole isiku süüdiv ega võimelaine karistust kandma ehk sundravi menetluse 

kohaldamine, jääb hindamata, kas süüdlane võis teo toime panna temal esineva 

seksuaalsuunitlus- või psüühikahäire tõttu ning kas ravi kohaldamine retsidiivsuse 

vähendamiseks oleks asjakohane.  

 

Ekspertiisi teostava eksperdi valik ning määramine 

2015. aastal oli seoses seksuaalkurjategijatele kohtupsühhiaatria ekspertiiside määramise ning 

ekspertiisi teostamisega mitmeid probleeme, mis viisid ka EKEI pöördumises JuMi poole72. Üks 

probleem seisneb haiglate pöördumise kohaselt selles, et riiklikult tunnustatud eksperdid (RTE-

d) ei soovi vastata seksuoloogia-alastele küsimustele. Praktikas võib see tähendada seda, et 

                                                           
70 Psühhiaatrias rakendatava klassifikatsiooni kohaselt (DSM) on pedofiilia diagnoosimisel alumine eapiir 16 a. 
71 Muu alaealist iseloomustav: sündinud enneaegsena, vajas koolis logopeedi abi, puudumised, 
käitumisprobleemid, esines vägivaldset käitumist, alkoholitarbimist, õppis lihtsustatud õppekava alusel. (…) On 
diagnoositud arengu hilinemist, arenguprobleemide tõttu määratud ka puue. Varasemalt on hinnanud last 
lasteneuroloogid ja logopeedid, diagnoositud segatüüpi arenguhäired.  
72http://www.postimees.ee/3419529/kohtuekspertiisi-instituut-palus-kriisist-valjatulemiseks-
justiitsministeeriumi-sekkumist (01.12.2015). Justiitsministeeriumile edastatud kirjas anti tagasiside nelja 
suurhaigla poolt (EKEI lepingupartnerid, kes teostavad kompleksekspertiise 
(http://www.ekei.ee/et/koostoo/kohtupsuhhiaatria-alane-koostoo), kuna puudub eraldi pädevus psühhiaatritel 
seksuoloogilistele küsimustele vastamiseks, siis antud asutused loobusid sellelaadsete ekspertiiside tegemisest. 
Tagasiside oli asutusesisene ega hõlmanud üksikute ekspertide isiklikku endast lähtuvat arvamust. 

http://www.postimees.ee/3419529/kohtuekspertiisi-instituut-palus-kriisist-valjatulemiseks-justiitsministeeriumi-sekkumist
http://www.postimees.ee/3419529/kohtuekspertiisi-instituut-palus-kriisist-valjatulemiseks-justiitsministeeriumi-sekkumist
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ekspert, kellele ekspertiisi teostamine on määratud, vastab kõigile teistele küsimustele, kuid mitte 

seksuoloogiaga seotud küsimustele.  

 

Lähtuvalt KrMS § 221¹ lg-st 1, võib arvamust küsida ka kohtuseksuoloogiaeksperdilt ehk sätte 

kohaselt ei ole tingimata vajalik kompleksravi kohaldamise vajalikkuse kohta arvamust küsida 

kohtupsühhiaatriaeksperdilt. Teisest küljest ei ole seksuoloog (reeglina) pädev andma hinnangut 

psüühika- ega seksuaalsuunitlushäirete esinemise kohta. Lahtiseks jääb, kes on sätte kohaselt 

nimetatud kohtuseksuoloogiaekspert ning kes Eesti kontekstis vastavale pädevusele vastata 

võiks. Riiklikult tunnustatud ekspertide (RTE) nimekirjas73 ühtegi seksuoloogia pädevusega 

eksperti selgelt eristatavalt välja toodud. Samuti ei ole RTEde nimekirjas ühtegi psühhiaatrit, kelle 

kohta oleks täiendav märge, et psühhiaater eksperdina on pädev vastama ka seksuoloogiaga 

seotud küsimustele. Seksuoloogiaalase teadmise olulisust on teiste riikide eksperdid 

kompromissitu tingimusena rõhutanud igasuguse hindamise juures, millega kahtlustatava-

süüdistatava käitumist ning esinevaid seisundeid mõõdetakse ning põhjendatakse74.  

01.01.2015 jõustusid KrMS § 221¹ muudatused, millega lisandus kohtuseksuoloogia-alaste 

ekspertiiside mõiste. Sellest tingituna on tekkinud praktika, kus nii ekspertiisimääruse pealkirjas 

kui sisus tuuakse välja, et oodatakse vastuseid kohtuseksuoloogia-alaste küsimustele. Samas tuleb 

rõhutada, et kõigi seksuaalkurjategijate puhul seksuoloogia valdkonna küsimusi ei küsita. Kuigi 

varasemalt ei olnud kohtuseksuoloogiaekspertiis eraldi KrMS-is välja toodud, oli vajadus 

samasisulistele küsimustele vastuseid saada ka varasemalt olemas. Praktikas lihtsustaks nendel 

juhtudel, kui isiku süüdivuse küsimus ei ole päevakorral ning on vajalik vaid seksuoloogiaga 

seotud küsimustele vastust, hinnangu küsimine vastava valdkonna eksperdilt teises, lihtsamas 

formaadis (vt eespool).  

 

Seksuoloogiaga seotud küsimustele vastamisest keeldumisel on ekspertiisiaktis toodud 

põhjenduseks, et eksperdil puudub pädevus vastavatele küsimustele vastamiseks. Samas on 

näiteid ekspertiisiaktidest, kus sama ekspert on pannud isikule seksuaalsuunitlushäire diagnoosi, 

kuid öelnud, et tal puudub pädevus hinnata, kas isikule oleks vajalik kohaldada 

seksuaalsuunitlushäire ravi. Siinkohal on vajalik põhimõtteliste seisukohtade kujundamine, kas 

ekspert, kel enda hinnangul puudub pädevus vastata seksuoloogia-alastele küsimustele 

vastamiseks, saab anda samas arvamuse seksuaalkuritegudes kahtlustava 

seksuaalsuunitlushäirega või muu psüühikahäirega isiku ravi osas. Näiteks ühes ekspertiisiaktis 

on ekspert vastanud, et seksuoloogiat puudutavad küsimused ei kuulu antud psühhiaatri 

kompetentsi, kuid samas andnud ekspertiisialuse kohta arvamuse: „A ei ole suuteline kontrollima 

oma "väärastunud" seksuaaltungi laste suhtes.“ 

 

Teisest küljest on psühhiaatrid ka seisukohal, et seksuoloogilistele küsimustele vastamiseks ei 

peagi alati olema psühhiaatril eripädevust. Ekspertiiside teostamise praktikas on seksuoloogia 

                                                           
73 Kohtuekspertiisiseaduse § 11 lg 5 sätestab, et RTEde nimekirja pidamise korra kinnitab Vabariigi Valitsus või 
tema määratud minister. Justiitsministri 11.12.2001 määrus nr 95 (viimane redaktsioon 23.10.2010) „Riiklikult 
tunnustatud ekspertide nimekirja pidamise kord“, mille § 6 loetleb nimekirja kantavad andmed. RTEde nimekirja 
peab EKEI. Lisaandmeid (nt kutsestandardi olemasolu märkimine tabelisse) ei saa antud nimekirja hetkel kanda. 
http://www.ekei.ee/sites/www.ekei.ee/files/elfinder/dokumendid/rte_andmed_kodulehele_2015-20.pdf.  
74 A.Lindskog ettekanne 19.05.2016 seminaril Tallinnas: 
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/anders_lindskog_forensic_tallin_2016_trans.pdf.  

http://www.ekei.ee/sites/www.ekei.ee/files/elfinder/dokumendid/rte_andmed_kodulehele_2015-20.pdf
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/anders_lindskog_forensic_tallin_2016_trans.pdf
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alastele küsimustele vastanud nii eksperdid, kes on riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirjas 

või EKEI lepingupartnerid.  

 

Mõned arstid on tagasi tõmmanud seksuoloogilistele küsimustele vastamiselt, just seetõttu, et 

küsitakse ravi kohta ning nad ei oska nendele küsimustele vastata. (Psühhiaater) 

 

Kui sa ei sa inimesele kõigi kriteeriumide alusel diagnoosi välja panna, siis parem ärme pane. 

(…) Kui sa ei saa kriteeriume kokku, ei saa sa öelda, et häire eksisteerib. (Psühhiaater) 

 

2015. aasta septembris tegi EKEI päringu EKEI lepingupartneritele sooviga saada tagasisidet ning 

arvamust seksuoloogia teemat puudutavate küsimuste vastamise kohta. Kõik lepingupartnerid 

vastasid, et nad ei soovi sellist ekspertiisi teha või, et neil puudub selleks pädevus.75 Samas on 

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtkond lubanud TÜK ekspertidele koolituse korraldada. 

Intervjueeritud spetsialistide sõnul piisab seksuoloogia-alastele küsimuste vastamiseks ning 

valdkonnas täiendava pädevuse saamiseks ka siseriiklikust koolitusest – see ei eelda välislektorite 

kaasamist ega stažeerimist välismaal. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi seaduse (KES) aruteludel on 

jõutud ka arusaamiseni, et seksuoloogia osa kuulub psühhiaatrite teema juurde.76 

Mina ütlen, et meil sellist asja nagu seksuoloog ei ole olemas (Eestis – autori märkus). Järelikult ei 

saa sellist ekspertiisi teha. Peaksime seda asja kuidagi teistmoodi nimetama. Ega see asja sisu ei 

muuda. Tegelikult tahetakse saada vastust seksuoloogia teema küsimustele. Meid huvitab see, 

ükskõik, mis on selle eksperdi põhi arstlik eriala, kui tal on pädevus nendele küsimustele vastata. (...) 

kõik seksuaalsuunitlushäired on kirjeldatud psühhiaatria klassifikatsioonis, järelikult psühhiaatril 

peab olema pädevus diagnoosida. (…) Siis ta ütleb, okei, ma võin vaadata vastavust nendele 

kriteeriumidele, aga näiteks ravi kohta mina hinnangut anda ei saa, mina ei ole sellist väljaõpet 

saanud. Tegelikult on selge see, et me vajame mingit hulka inimesi, kellel on rohkem teadmisi. 

(Psühhiaater) 

Teisest küljest on ilmselge, et kriitilise tähtsusega küsimustele ei vastaks ning enda arvamust ei 

annaks ekspert, kes tunneb, et tal puudub selleks piisav pädevus. Kindlasti ei tohiks tekkida 

olukord, kus sisuliselt on vajadus kohtupsühhiaatria ekspertiisi määrata, kuid see jäetakse 

tegemata kartuses venitada menetluse pikkust.   

Kui ekspertiisid oleks tasustatud vastavalt. Praegu see hind, mis meile makstakse oleks sobilik 

maksta spetsiaalse uuringu, mitte ekspertiisi eest. Ekspertiis peaks olema 2-3 korda kallimalt 

tasutatud, sest see on ikka oluliselt põhjalikum töö. Ekspertiisi raames me kasutame niigi 

igasuguseid uuringuid, et tulemuseni jõuda. 77 

Kuigi seksuoloogiaalaste küsimustega kohtupsühhiaatria ekspertiise tegevaid eksperte on vähe, 

ei ole kohtupsühhiaatriaekspertiisidega ülekoormatus ekspertidele pidev. Seksuoloogia-alastele 

küsimustele on praktikas kohtupsühhiaatriaekspertiisiaktides vastanud mitmed eksperdid. Kuna 

ekspertiisi teostava eksperdi poole võib pöörduda ka menetleja otse – mitte läbi EKEI, ei pruugi 

menetleja teada, kes on eksperdid, kes oleksid tegelikult pädevad vastama ka seksuoloogiaga 

seotud küsimustele.78 Käesoleval hetkel on vastavalt erinevatel kohtumistel väljendatud 

                                                           
75 23.10.2015 kohtumise protokoll.  
76 Samas. 
77 Samas. 
78 Samas.  
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arvamustele ning hinnangutele (sh kohtupsühhiaatriaekspertiiside puhul seksuoloogia küsimuste 

vastamisele) Eestis vähemalt kolm eksperti-asjatundjat (sh kaks kohtupsühhiaatriaeksperti), 

kellel on pädevus ning võimekus vastata kohtupsühhiaatria ekspertiisi määruses küsitavatele 

seksuoloogiaga seotud küsimustele.79 Seejuures on aga omaette probleem, et isikule ekspertiisi 

teinud ekspert ei tohiks olla sama isiku raviarst80.  

Kokkuvõttes on vajalik, et Eestis oleks piisavalt psühhiaatreid ning psühholooge, kes oleks valmis 

vastama kohtupsühhiaatriaekspertiisides ka seksuoloogia küsimustele, tunneksid üldjoontes ka 

seksuaalhälbelise käitumisega isikute ravimeetodeid ning –põhimõtteid ning oleks valmis 

tegelema nii seksuaalhälbeliste isikute, seksuaalsuunitlushäirega isikute ning 

seksuaalkuritegusid toime pannud isikute ravi ning rehabilitatsiooniga.81 

 

Ekspertiisimääruses toodud küsimuste valik ning sõnastamine  

Ekspertiisimääruses esitatavate küsimuste eesmärk, sisu ning ka sõnastus on reeglina sama (vt 

Tabel 2 näited), kuid vastavalt vajadusele lisatakse, olenevalt juhtumist, mõni küsimus või 

täpsustatakse küsimuse sõnastust, rõhuasetust. Mõnel juhul, kui on spetsiifilised küsimused, on 

ka praktikaks see, et menetleja kooskõlastab küsimuse sõnastuse eksperdiga ekspertiisimääruse 

vormistamisel. Piirkonniti on intervjueeritud spetsialistide sõnul praktika erinev: kas suheldakse 

otse ekspertidega või mitte. Kuna ekspertiiside määramine käib reeglina läbi EKEI, on ka 

küsimuste esitamine määruses tehnilisem ning otsest suhtlust eksperdiga ei toimu. Samas ühe 

intervjueeritud psühhiaatri sõnul võiks menetleja juhul, kui ta ei ole kindel küsimuse sõnastuses, 

eelnevalt eksperdiga konsulteerida, et vältida tarbetult täiendavate ekspertiiside määramist, mis 

tuleneb ebaõnnestunult sõnastatud küsimustest eksperdile.   

 

Mõnel juhul on seksuaalkuriteos kahtlustava kohtupsühhiaatria ekspertiisi määruses  esitatud 

(kompleks-)raviga seotud küsimused sõnastatud lähtuvalt tavapärastest nö sundravi-küsimuste 

loogikast. Kui sundravi kohaldamise seisukohalt on oluline välja selgitada, kas isik oli süüdimatus 

seisundis teo toimepanemise ajal, siis seksuaalsuunitlushäire puhul ei saa häire esineda vaid teo 

toimepanemise ajal. Lähtuvalt määruses toodud või toomata jäänud küsimustest, millele ekspert 

kitsalt vastab, võib jääda vastuseta küsimus, kas isikul esineb nimetatud häire ka hetkel, karistuse 

määramisel ning karistuse määramise järgselt. Sellise küsimusepüstituse puhul on ekspert 

vastanud näiteks järgnevalt: „Eksperdil ei ole objektiivseid andmeid inimestelt, kes nägid A-d ja 

suudaksid kirjeldada tema seisundit konkreetsel päeval ja konkreetses ajavahemikus. Vabaduses 

viibides on ohtlik endale ja eelkõige lastele.“ 

 

Tabelis 2 on toodud ülevaade, milliseid küsimusi on seksuaalkuriteos kahtlustatavaga seotud 

ekspertiisimääruses eksperdile menetlejate poolt esitatud, millist sõnastust on kasutatud 

sisuliselt sama teema kohta. Küsimuste valikul on toodud näited analüüsitud kriminaalasjade 

kohtutoimikutest. Analüüsitud ekspertiisiaktide puhul vaid ühel korral nähtus, et 

ekspertiisimääruses oli küsitud, kas isikule oleks sobilik kompleksravi kohaldamine karistuse 

osalise asendamisena. Paaril korral on küsitud, kas juhul kui isikul on seksuaalsuunitlushäire on 

                                                           
79 Samas. 
80 Samas. 
81 Näited häiretest, mida seksuaalkurjategijatel on kas kohtupsühhiaatriaekspertiisi raames või varasema 
haigusloo käigus diagnoositud: sadomasohhistliku seksuaalhälbe elemente (RHK-10, F.65.4.), meeleoluhäire 
(RHK-10 F 31.3), pedofiilia F65.4, kerge vaimne alaareng (F.70.1.), depressiooni sümptomitega ärevushäire 
(F41.2). 
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see ravitav. Lisaks on ka üksikuid teisi variatsioone küsimustest seksuaalsete impulsside, häirete 

ning nende kontrollimise kohta.  

 
Tabel 2. Seksuaalkuritegudes kahtlustatavatele määratud ekspertiisimäärustes esitatud küsimused 
eksperdile 

Sisu Küsimuse sõnastus 

P
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d
 

Kas A-l esineb psüühika iseärasusi? Kas kahtlustataval esineb psüühikahäireid? Kui esineb, 
siis millised ning milles need avalduvad?  Kas A-l esineb psühholoogilisi iseärasusi, mis on 
mõjutanud tema käitumist? Kas A on nõrgamõistuslik, põeb vaimuhaigust, või kas tal 
esineb ajutisi vaimutegevuse häireid?  Kas A põeb vaimuhaigust või kannatab mõne muu 
ajutise või kroonilise vaimutegevuse häire all? 2) Kas A on nõrgameelne või esineb tal mõni 
muu raske psüühikahäire? Kui jah, siis milline? Milline on A psüühiline areng? Kas A 
psüühiline areng vastab selles vanuses isiku arengutasemele? Kas A-l on pärast kuritegude 
toimepanemist tekkinud psüühilise häireid? Milline on A psüühiline seisund, millise 
raskusastmega on temal tuvastatud psüühikahäire?  Kas A põeb vaimuhaigust, on tal 
vaimutegevuse ajutine rike, on ta nõrgamõistuslik või esineb tal muu haiguslik seisund? 
Milline on eksperdi üldseisukoht tema psüühika olemusest ja iseärasustest? Kas tal esineb 
kõrgendatud kartus vangla ees? 
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Kas A-l on psüühika iseärasusi, mis võisid osaliselt mõjutada tema käitumist 
kuriteosündmuste ajal? Kas kahtlustatav põeb vaimuhaigust, kas tal esineb ajutist rasket 
psüühikahäiret, mis takistab, piirab või välistab temal ümbrusest aru saamast ja oma 
käitumist juhtimast? Kas A-l esineb vaimse arengu mahajäämus ning kui suures osas see tal 
takistab aru saada omaenda ja ümbritsevate isikute tegevustest ning kas see takistab tal 
oma tegusid juhtimast? Kas A on võimeline, arvestades tema psüühika iseärasusi, psüühilist 
seisundit ja tajumistingimusi, tajuma kuriteosündmuste ajal õigesti kriminaalasjas tähtsaid 
asjaolusid? Kas A oli talle süüksarvatud kuriteo toimepanemise ajal muus emotsionaalses 
seisundis, mis võis oluliselt mõjutada tema võimet õigesti tunnetada tegelikkust, hinnata 
situatsiooni isepära ja oma tegude tähendust ning neid juhtida? 

Sü
ü

d
iv

u
s 

Kas A on temale süüksarvatavate tegude toimepanemisel ajal psüühilise seisundi poolest 
võimeline aru saama oma tegude keelatusest või neid vastavalt sellele arusaamisele 
juhtima, st kas ta oli süüdivusseisundis? Kas A on oma vaimse seisnud tõttu ohtlik endale ja 
ühiskonnale ning kas ta vajab psühhiaatrilist sundravi? Kui jah, siis millist?   Kas 
kahtlustatav oli temale inkrimineeritava teo toimepanemise ajal sellises erilises 
(emotsionaalses) seisundis, mis piiras tema võimet aru saada oma käitumise iseloomust, sh 
selle ohtlikkusest ja võimalikest tagajärgedest? Juhul kui A tuvastatud psüühikahäire tõttu 
puuduvad süüdimatust iseloomustavad tunnused, kas psüühikahäire võib oluliselt piirata 
tema võimet oma teo keelatusest aru saada või oma käitumist vastavalt sellele juhtida? 

Võimeline 
osalema 
menetlus-
toimingutes 

Kas A on käesoleval ajal oma psüühilise seisundi poolest võimeline osalema 
menetlustoimingutes, esinema kohtus ja süüdimõistmisel karistust kandma? 
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K kas A vajab meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi kohaldamist? Kui jah, siis millist?  
Kas A suhtes on käesoleval ajal vaja kohaldada psühhiaatrilist sundravi? Kas A suhtes on 
vajalik kohaldada psühhiaatrilist sundravi või tuleb kohaldada tema suhtes 
kriminaalkaristust? Kas A vajab meditsiinilise (täpsemalt psühhiaatrilise) iseloomuga 
sunnivahendeid ja mis vormis neid rakendada? kui vajab sunnivahendeid, siis miks, ning kas 
statsionaarset või ambulatoorset? kas A esinev häire on ravitava iseloomuga? 

Lisamärkus Kui ekspert peab vajalikuks vastata olulisele küsimusele, mida uurija poolt ei ole otseselt 
küsitud, siis ekspert võib küsimuste ringi laiendada. Eksperdil on õigus küsimuste ringi 
laiendada. 
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Kas kahtlustataval esines nimetatud teo toimepanemise ajal seksuaalsuunitluse häire? Kui 
jah, siis kuidas seda nimetatakse ja milles see väljendub? Kas A-l on kalduvusi pedofiiliale? 
Kas A-l esineb seksuaalsuunitluse häireid? Kas A esines ajavahemikul X –Y 
seksuaalsuunitlusega psüühilisi häireid, kui ja siis milles need väljendusid? Kas A-l esineb 
psüühilisi häireid, mis on omased pedofiilile ja kas need häired on ravitavad? Kas tal on 
kõrgendatud seksuaalne huvi laste vastu ja kas ta samastab end nendega? Kas A-l on 
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Ravitav või kontrollitav psüühika – või seksuaalsuunitlushäire  

Kehtivas regulatsioonis on üheks kompleksravi kohaldamise aluseks isikul ravitava või 

kontrollitava psüühika- või seksuaalsuunitlushäire esinemine. Konkreetse sõnastuse ettepaneku 

tegi eelnõu koostamisel sotsiaalministeerium. Sõnastuse juures on praktikas probleemiseks 

osutunud eelkõige sõna „ravitav“ tõlgendamine nii menetlejate kui kohtupsühhiaatriaekspertiise 

teostavate ekspertide poolt. Nagu Tabelis 2  toodud küsimustest näha, on küsitud eelkõige seda, 

kas isikul esinev häire on ravitav. Vähem tähelepanu, kui üldse, on saanud tingimuse see pool, 

millega esinev häire peaks olema kontrollitav. Sätte mõttest lähtuvalt oleks kõige asjakohasem 

lähenemine, kus isikul esinev häire oleks ravi toel kontrollitav.  

 

Ühel juhul andis kohtupsühhiaatria ekspert ekspertiisiaktis hinnangu, et isikul esineb 

seksuaalsuunitlushäire, mis ei ole eksperdi hinnangul kontrollitav. Samas leidis ekspert, et isik on 

süüdiv ehk sundravi kohaldada ei ole vaja. Antud juhul oleks isik talle mõistatava karistuse 

pikkuse ning enda soovi ja nõusolekuga olnud sobiv „kandidaat“ kompleksravi kohaldamiseks 

karistuse määramisel. Samuti toetas prokurör süüdistavale kompleksravi kohaldamist vangistuse 

osalise asendamisena, kuna isik oli pannud toime korduvalt kergemaid seksuaalkuritegusid. 

Kohtulahendis on toodud: ..ekspertiisiakt ütleb, et kahtlustataval on seksuaalsuunitlushäire 

pedofiilia ning juurde on märgitud „mis on raskesti ravitav“.   

 

Näide 4. Kuigi X-l ei ole võimalik diagnoosida pedofiiliat, oleks siiski otstarbekas, juhul kui seadus 

seda lubab, karistus osaliselt asendada seksuaalkurjategijate kompleksraviga. Kuna pedofiilise 

käitumise episood on uurimistoimingutes kinnitust leidnud, siis sümptomaatiline ravi 

seksuaalkurjategijate kompleksravi vormis võib pidada asjakohaseks ja vajalikuks. X-il on võimalik 

kompleksravi abil saavutada kontroll patoloogiliste impulsside üle ning seksuaalhälbeliste mõtete 

mahasurumine. Ei vaja sundravi.82 

                                                           
82 Mõistetud karistus: 6 aastat vangistust, vähendada 1/3 võrra ehk karistuseks lugeda 4 aastat vangistust, 
eelvangistus maha arves jääb 3 aastat vangistust ja 11 kuud, 27 päeva. Mitte pööratud täielikult täitmisele Kars 

kalduvus vägivaldsele käitumisele? Kas A on vabanduses olles ohtlik endale ja eelkõige 
lastele? Kas A-l esines temale süüksarvatud kuriteo toimepanemise ajal 
seksuaalsuunitlusega psüühilisi häireid? Kas Al esineb psüühilisi häireid, mis on omased 
pedofiilile, ja kas need häired on ravitavad?  

Kas 
seksuaalsuunit-
lushäire on 
kontrollitav 
ja/või ravitav 

Kas kahtlustatava seksuaalsuunitluse häire on ravitav/kontrollitav? Kas A 
seksuaalsuunitluse häire on ravitav? Kui A-l esineb seksuaalsuunitluse häireid, siis kuidas 
seda nimetatakse ja milles see väljendub ja kas temal esinev seksuaalsuunitluse häire on 
ravitav? Kas A on suuteline kontrollima oma "vääratanud" seksuaaltungi laste suhtes? kas 
A on kalduvus vägivaldsele käitumisele? Kas kahtlustatava puhul on võimalik saavutada 
kontroll patoloogiliste impulsside üle  ning seksuaalhälbeliste mõtete mahasurumine? 

Kompleksravi 
vajadus 

Kas kahtlustatava puhul oleks otstarbekas, juhul kui seadus seda lubab, karistus osaliselt 
asendada seksuaalkurjategijate kompleksraviga? 

Muu Kas kohtueelse menetleja ähvardus tema koheseks vahistamiseks süü mittetunnistamise 
korral ülekulamisel (kuupäev) võis mõjutada tema osalist süü tunnistamist ja eneserõõna? 
Kas selle menetlustoimingu ajal esines A mingi eriline emotsionaalne seisund, mis oli selle 
tekke põhjuseks ja kas seda saab ajaliselt piiritleda? Kas see emotsionaalne seisund võis 
piirata isiku võimet tunnetada tegelikkust, hinnata adekvaatselt situatsiooni ja oma 
tegevust, näha ette oma ütluste tagajärgi ning oma käitumist vastavalt juhtida? Kas A tuleb 
toime teda tulevikus võimalikult ümbritseva keskkonna (vangla) või on vaja traagilise 
tagajärje ärahoidmiseks spetsiifilisemat lähenemist? 
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Näidetes 4 ja 6 on selgelt antud hinnang, et kompleksravi abil oleks võimalik saavutada kontroll 

seksuaalhälbeliste mõtete üle. Seejuures näites 4 on öeldud, et pedofiiliat isikul ei esine, küll aga 

seksuaalhälbelised mõtted. Näite 5 puhul isikul seksuaalsuunitlushäiret ekspertiisiakti põhjal ei 

esine, kuid esinevad muud psüühikahäired ning vaimse tervise probleemid ulatuvad tagasi 

lapsepõlve.  

 

Näide 5.83 „On pöördunud ka neuroloogi vastuvõtule, diagnoosiga ärevuse somatisatsioon (F45.0). 

Lapsepõlv oli uuritava arvates traumaatiline, kuna isa jõi ning käitus emaga vägivaldselt. Koolis 

õppimise ajal käis psühhiaatri vastuvõtul, esines ärevust ja pinget. Psühhiaater määranud ravimit. 

Esines ärevust, pinget, keskendumisraskusi, kohatud vastutahtelised naerupursked. Uuritava sõnul 

ei ole tal seksuaalset huvi laste vastu tavaelus. Ei ole suutnud luua endale suhteid vastassugupoolega. 

Ei ole olnud seksuaalsuhteid meeste ega naistega. Häbeneb enda tegusid ja muretseb, et pereliikmed 

saavad tegudest teada. Hinnang: esineb depressiooni sümptomitega ärevushäire (F41.2). 

Seksuaalsuunitlushäireid olemasoleva informatsiooni põhjal ei saa diagnoosida. Uuritaval esineb 

kõrgenenud libiido.“  

 

Näide 6. "Ravi võimaldab hoida mõlemad psüühikahäired püsiva jälgimise korral kontrolli all, kuid 

ei taga lõplikku tervenemist. A psüühika ja seksuaalsuunitluse häirete kontroll on suuresti seotud 

isiku kriitikavõime ja ravisättumusega. A on talle inkrimineeritavad tegevused läbi viinud 

ajendatuna temal esinevatest psüühikahäiretest. Süüdistava puhul oleks otstarbekas karistus 

osaliselt asendada seksuaalkurjategijate kompleksraviga. Pedofiilia ei ole ravitav, mõningal määral 

saab taandada seksuaalhälbelise käitumise väljendusi spetsiifiliste ravimite abil ning 

psühhoteraapia abil on võimalik saavutada kognitiivne kontroll patoloogiliste impulsside üle ning 

seksuaalhälbeliste mõtete mahasurumine." 

 

Näite 6 puhul nentis kohus, et kahtlemata on A-le tulenevalt temale pandud diagnoosidest ning 

tema seksuaalse suunitlusega käitumisest laste suhtes vajalik ravi, mis taandab seksuaalhälbelist 

käitumist ja vähendab seega uute analoogsete kuritegude toimepanemise jätkamise riski ja A 

ühiskonnaohtlikust. Võttes aga arvesse A mõistetavat karistust - liitkaristus kokku 4 aastat - ei ole 

sellest tulenevalt võimalik talle vangistuse osalise asendamisena seksuaalkurjategijate 

kompleksravi kohaldada. A oli andnud kirjaliku nõusoleku ravi kohaldamiseks. Kohus leidis: „ ei 

ole A puhul kahjuks võimalik asendada vangistust osaliselt raviga KarS 69² mõttes ning seda 

vaatamata asjaolule, et ta ravi kahtlemata vajab“. Samas on kohus jäänud kahtlevaks isiku 

motivatsiooni siiruses: "... et ta oleks aktiivselt otsinud võimalust saada seksuaalkurjategijatele 

mõeldud ravi, mis oleks taandanud tema seksuaalhälbelist käitumist. Ta otsis küll abi ja sai ravi 

teiste psüühikahäiretega seoses, mille ravimid mõnevõrra aitasid hoida ka eksperdi kinnitusel 

kontrolli all tema seksuaalsuunitluse mitmest häiret, millele viitab ka tõsiasi, et ta oli sel korral 

oma käitumises oluliselt tagasihoidlikum, kuid seksuaalsuunitluse häiret raviga ei ole isik 

mitmete aastate vältel kontrolli alla üritanud saada."  

 

Ühelt poolt on tavapärane arusaam, et seksuaalsuunitlushäired ei ole nö välja ravitavad. Seetõttu 

on võimalik, et juhul, kui menetleja on veendunud, et kahtlustatav või süüdistatav põeb mõnd 

                                                           
73 lg 1,3 alusel, 5-aastane katseaeg. Isik tunnistab põhimõtteliselt tegu, soovis nüansse täpsustada. Isik varem 
kriminaalkorras karistamata, lahutatud, vallaline, töötu, algharidusega. 
83 Mõistetud karistus: 5 kuud vangistust (KarS § 178, varem karistamata), KarS 73 lg 1,3 alusel määratud, et 
vangistust ei pöörata täitmisele, kui 3-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu. 
Töövõimetuspensionär. Ülekuulamisel tunnistas, et pani toime teo, milles teda kahtlustati.  
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parafiiliat, ei näe ta võimalust, et kompleksravi võiks isikule sobida, kuna tegemist ei ole  välja 

ravitavate häiretega.  

 

Intervjueeritud psühholoogia-psühhiaatria valdkonna ekspertide hinnangul on põhimõtteliselt 

iga psüühikahäiret põhimõtteliselt võimalik ravi toel kontrolli all hoida. Ühe psühhiaatri 

hinnangul on võimalus käitumist kontrolli alla saada olematu, kui isikul on lisaks näiteks 

kergekujuline vaimne alaareng, dementsus, sõltuvushäire (alkoholi-ja/või narkosõltuvus) või 

isiksusehäire vms. Sellisel juhul ei ole psühhiaatri hinnangul mõtet anda arvamust, et 

kompleksravi aitaks ennetada uute seksuaalkuritegude toimepanemist. Siin võib tuua paralleeli 

muude sõltuvustega, näiteks alkoholisõltuvusega – sõltuvuse kontrolli all hoidmine vajab tahet.84  

 

Düssotsiaalsete isiksustega on ka võimalik tegeleda selles mõttes, ja tegeletaksegi, ja see on võimalik, 

kui me tegeleme selle primaarse probleemiga, mis segab seda pedofiilia ravi ka, see on ka võimalik, 

v.a kui ta täielikult kapitaalselt, maksimaalselt vastu ei pane. Kui ta paneb, mis sa teed eksole. 

(Psühholoog) 

 

..kas seal võib olla mitme häire kombinatsioon, kas võib olla olukord, kus sul võib olla näiteks 

seksuaalsuunitluse häire ja sul on seal all näiteks raske isiksusehäire, mis võib olla tegelikult palju 

määravam inimese käitumise seisukohalt kui näiteks see seksuaalsuunitlushäire jne. See 

kombinatsioonide hulk on ääretult suur. (Psühhiaater) 

 

Intervjueeritud eksperdid ei pidanud võimalikuks kitsendatud ja/või kinnise loetelu toomist 

erinevatest psüühikahäiretest, mille puhul võiks olla ühelt poolt tõenäolisem kompleksravi 

kohaldamise vajadus või teisest küljest, milliste häirete puhul võiks see olla välistatud.  

 

Me kaevame natuke auku niimoodi. Võib olla näiteks selline asi, et tegemist on orgaanilise peaaju 

kahjustusega. Nüüd (…) ajus selgelt sõltub, kus on kahjustuse lokalisatsioon. Me ei saa kõiki 

diagnoosigruppe niiviisi kirjeldada selle all. Teine asi on see, et isiksusehäire võib väljenduda erineval 

määral inimestel. See on nagu depressioon, võib olla kerge,  mõõdukas, raske. Täpselt samamoodi on 

selliste isiksusehäiretega. Mingi kerge isiksusehäire ei ole probleemiks.  (Psühhiaater) 

 

Samuti võib olla tegemist juhtumiga, kus isiku primaarne häire on mõni mitte 

seksuaalsuunitlusega seotud häire, millega seonduvalt on isik seksuaalkuriteo toime pannud. 

Seega oleks sellistel juhtudel võimalik tööd teha nende häiretega ning ravi ei peaks olema 

seksuaalsuunitlushäire keskne. Samas leidsid eksperdid, et kompleksravi aluseid ei peaks 

karistusseadustikus selliselt täpsustama, et ravile allutamise eelduseks oleks isiku esmase ning 

kaasuvate häirete välja selgitamine (kohtupsühhiaatria ekspertiisiga). Oluline on aga teadlikkuse 

tõstmine sellest, et parafiilia diagnoosiga isiku puhul ei ole välistatud ravi kohaldamine.  

 

Arvestataval hulgal inimestest, kellel on traumajärgne ajukahjustus85, esineb sobimatut 

seksuaalkäitumist ning seksuaalsusega seotud häireid (Turner jt. 2015). Ilmnenud muutused 

seksuaalkäitumises hõlmavad endas seksuaalprobleeme alates seksuaalelu häiretest kuni 

hüperseksuaalse käitumiseni ning sobimatust seksuaalkäitumisest kuni parafiiliate ning 

seksuaalkuritegude toimepanemiseni. 476-st meessoost seksuaalkurjategijast ligikaudu pooled 

                                                           
84 Sisend e-kirja teel ministeeriumi nõunikult ning kohtupsühhiaatria eksperdilt 06.07.2015.  
85 Otsmikusagara trauma. 
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teatasid vähemalt ühest traumajärgsest ajukahjustusest enne kuriteo toimepanemist. (Turner jt. 

2015).  

 

Meditsiinis on väga vähe asju, mis on täielikult ravitavad tervistumisega. See ei puuduta üldse 

psühhiaatriat ainult, vaid ka muud. (…) Sõltuvust on võimalik ravida, aga kui te küsite, kas sõltuvust 

on võimalik välja ravida. Siis mul tekiks küsimus, mul on väga raske teile jaatavalt vastata. Me saame 

seda protsessi raviga viia olukorrani, kus see remissioon on pikk. (…) Mis võib juhtuda, on vaatamata 

sellele tagasilanguse tõenäosus jääb jätkuvalt kõrgeks ja ta jääb sõltuma ka muudest teguritest 

lisaks sellele ravile. (Psühhiaater) 

 

Näide 7. Diagnoos: pedofiilia (F65.4), "mis raviga, sh meditsiinilise iseloomuga sunnivahenditega ei 

ole muudetav. (…) Suuteline täiel määral aru saama ümbrusest ja oma tegude iseloomust ning on 

suuteline oma käitumist juhtima, sh on suuteline osalema menetlustoimingutel ning on suuteline 

viibima kontrollitud keskkonnas. (…) Pedofiilia, mis mõjutab tema teadlikke valikuid oma käitumise 

kujundamisel, kuid mis ei põhjusta tahtest olenematut käitumist. A-l ei esine psüühikahäireid, mis 

takistaksid või piiraksid tema võimet oma käitumise, sh seksuaalse rahulduse saamisele suunatud 

käitumise teadlikuks ja sihipäraseks kujundamiseks või sellise käitumise pidurdamiseks". 

 

Motivatsioon ravi saada 

Ühe tõlgendusena on ka leitud, et „ravitav või kontrollitav“ tähendab kogumina seda, et isik on 

arusaav, ravist huvitatud ja motiveeritud. Motiveeritus on aga miski, mida saab vaadata ajas 

muutuvana ning sõltub mitmetest asjaoludest – motivatsiooni saab tekitada ning teatud ulatuses 

siira motivatsiooni puudumine ei tähenda, et ravi ei võiks isikule kohaldada.  

 

Üheks indikaatoriks, kas impulsside üle kontrolli saavutamiseks ning häirega seotud ravi 

õnnestumiseks on potentsiaali, on see, kas isik on enne kuriteo toimepanemisega vahele jäämist 

on endale probleemi teadvustanud, on midagi probleemiga tegelemiseks teinud, kas ta on vastu 

võtnud või keeldunud talle pakutud ravivõimalustest.86 Siinkohal on aga vajalik arvesse võtta ka 

Eesti ühiskonna üldist vaimse tervise probleemide teadvustamise, sellega tegelemise traditsiooni 

ning seda, kui lähedal või kaugel on teenusepakkujad neist, kes abi vajaksid. Arvestades 

seksuaalsuunitlushäire ning seksuaalhälbelise käitumise probleemide delikaatsust, avaliku 

arvamuse vaenulikkust ning seksuaalsuunitlushäirega raviga seotud müüte, samuti avalikkusele 

teadaolevate raviteenuse pakkujate vähesust, ei saa eeldada, et mitte abi otsimine tähendaks alati 

soovimatust enda probleemidele lahendus leida, kui sellistest vajadusest ning võimalustest 

esmakordselt teadlikuks saadakse.  

 

Intervjueeritud psühhiaatrid ning varasemas suhtluses enda sisendi andnud psühhiaatrid87 ning 

psühholoogid88 kinnitasid, et üheks eesmärgiks on see, et ravialune suudaks enda impulsse 

kontrollida – kas ravi abil või iseseisvalt. Psüühikahäire ei ole kontrollitav nendel juhtudel, kui 

patsiendile määratakse tahtest olenematu ravi, mis on väga erandlik. Samuti saab ka nö 

mitteravitava häire ravi abil kontrolli alla võtta.89 Seetõttu praegune kompleksravi kohaldamise 

üks eeldustest, et isikul on ravitav või kontrollitav psüühika- või seksuaalsuunitlushäire, ei ole 

üheselt mõistetav.  

                                                           
86 Samas. 
87 Sisend e-kirja teel ministeeriumi nõunikult ning kohtupsühhiaatria eksperdile 06.07.2015.  
88 Sisend e-kirja teel psühholoogilit, kes on nõustanud seksuaalkurjategijatest kriminaalhooldusaluseid.   
89 Samas.    
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3.4.3 Seksuaalkurjategijad vanglas ja kompleksravi vangistusest ennetähtaegse 

vabanemise tingimusena 

 

Käesolev peatükk annab ülevaate seksuaalkurjategijatest, kes kannavad karistust vanglas ning 

kes seega on ka potentsiaalseks kompleksravi sihtrühmaks. Samuti on järgnevalt toodud ülevaate 

sellest, millised on sihtrühma kohtlemise põhimõtted vanglas ning millised on lähtekohad (sh 

võimalikud probleemid) vanglas kompleksravi pakkumise vajalikkust silmas pidades.  

 

Alates 2010. aastast kannavad peaaegu kõik reaalse vanglakaristuse saanud seksuaalkurjategijad 

karistust Tartu vanglas. 2015. aasta veebruari seisuga kandsid vanglakaristust 99 

seksuaalkurjategijat. Neist Tartu vanglas 85, Tallinna vanglas 4, Tallinna vangla Maardu üksuses 

3 ning Viru vanglas 7 (sh üks naissoost kinnipeetav ning üks alaealine). Neist 99st kandis karistust 

vaid seksuaalkuriteo toimepanemise eest 57% (N=56). Lisaks mõne muu kuriteo eest kandis 

karistust 43% (N=43). Teiseliigilise kuriteo puhul oli 2015. aastal karistust kandvate 

seksuaalkurjategijate puhul kõige sagedamini tegu isikuvastase kuriteoga (kehaline 

väärkohtlemine, ähvardamine jms) ning süüteoga alaealise vastu (nt KarS § 182). Alaealise 

kannatanu suhtes seksuaalkuriteo toimepanemise eest süüdi mõistetud ning reaalse 

vanglakaristuse saanud moodustasid ligi 2/3 kõigist 2015. aasta alguses karistust kandvatest 

seksuaalkurjategijatest.   

 

Tabel 3. Kuriteod, mille eest seksuaalkuriteo toimepanemises süüdimõistetud vanglakaristust kandsid 
(veebruar 2015 seisuga) 

 Panid toime ainult 
seksuaalkuritegusid 

Panid toime seksuaal- ja 
muuliigilisi kuritegusid 

Kokku 

Alaealine 
kannatanu 

42 21 63 

Täisealine 
kannatanu 

14 22 36 

Kokku 56 43 99 

 

Tabelis 4 on toodud ülevaade 2015. aasta veebruari seisuga vanglas karistust kandvatest 

seksuaalkurjategijatest, kes oli lisaks seksuaalkuriteole süüdi mõistetud ka teiseliigiliste 

kuritegude eest. Võrdselt sama palju alaealise või täisealise kannatanu suhtes toime pandud 

seksuaalkuriteo eest vanglakaristust kandjatest oli toime pannud ka teiseliigise kuriteo. Kõige 

sagedamini (70%) on seksuaalkurjategijad toime pannud mõne muu isikuvastase süüteo.  

 
Tabel 4.  Vanglas karistust kandvate seksuaalkurjategijate poolt toime pandud teiseliigilised süüteod 
(vanglakaristust kandvad seksuaalkurjategijad 2015.veebruari seisuga) 

 Alaealise vastu Täisealise vastu 

Isikuvastased süüteod 25 24 

Süüteod perekonna ja alaealise vastu  5 1 

Rahvatervise vastased süüteod 0 1 

Varavastased süüteod 3 3 

Avaliku rahu vastased süüteod 1 3 

Õigusemõistmise vastased süüteod 1 0 

Üldohtlikud süüteod  1 1 

Liiklussüüteod  0 2 

Kokku* 36 35 

*Mõni seksuaalkurjategija pani toime mitu teiseliigilist tegu lisaks seksuaalkuriteole. Siin loetletud teiseliigilised 
kuriteod, mitte seksuaalkurjategijad, kes panid toime teiseliigilisi tegusid.  
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Vägistamise eest mõistetud karistuste ning tegeliku vangistuse pikkuse ülevaade on toodud 

vägivallakuritegude hinna analüüsis90. 2013. aastal vanglast vabanenutele, kellele oli karistus 

määratud vägistamise paragrahvi alusel, oli karistuse pikkuseks määratud 5,49 aastat ning tegelik 

vangistuse pikkus 5,36 aastat (võrdluseks tapmiste puhul vastavalt 9,34 ning 8,21 aastat; 

röövimiste puhul 3,50 ning 3,15 aastat). Enamikul juhtudel ei vabastatud vägistamise eest 

süüdimõistetuid vanglast ennetähtaegselt ja seetõttu on keskmiselt vangis viibitud päevade arv 

üsna lähedal määratud karistuse pikkusele.  

 

Seksuaalkurjategijate kohtlemisel vanglasüsteemis lähtutakse kohtlemise mudelist. Kõigile 

seksuaalkurjategijatele tehakse lisaks üldisele kurjategijate riskihindamisele ka 

seksuaalkurjategijate spetsiifiline riskihindamine91.  Riskihindamise eesmärk on määratleda 

isikust lähtuv ohutase, kaardistada riskitegurid, planeerida sekkumistegevused lähtudes 

ohutasemest ja riskiteguritest. Sekkumiste planeerimine toimub hindamistulemuste järgi 

kohtlemismaatriksi alusel.  

  

Tartu vanglas on võimalik osaleda individuaalselt sotsiaalprogrammis Uus Suund, mis on 

mõeldud pigem madala või keskmise riskiga seksuaalkurjategijatele ning on ühtlasi peamiseks 

seksuaalkurjategijatele mõeldud sotsiaalprogrammiks hetkel.92  Programm Uus Suund ei ole 

kõrge riskiga seksuaalkurjategijate sihtrühma vajadustele vastav – antud sihtrühma puhul on 

spetsiifilise programmi, sh grupiprogrammi järele pikaajaliselt suur vajadus. Varasematel aastatel 

on vanglasüsteemi ametnikke koolitatud läbi viima seksuaalkurjategijatele mõeldud 

sotsiaalprogramme, mida hetkel varem planeeritud mahus ei rakendata ehk loodud võimekust 

ning tehtud investeeringuid ei ole järjepidevalt realiseeritud93.  

 

Raskemate või korduvate seksuaalkuritegude eest vanglas karistust kandvatele süüdlastele ei ole 

kogu vangistuse jooksul sihtrühma-spetsiifilised sekkumised tagatud – sotsiaalprogrammis 

osalemine on võimalik vangistuse seksuaalkurjategijate kohtlemise kontseptsiooni järgi 

vangistuse esimesel aastal või enne tingimisi ennetähtaegset vabanemist (väga väike osa 

seksuaalkurjategijatest vabaneb tingimisi ennetähtaegselt – vt ka lk 49). Pikema vangistusega 

seksuaalkurjategijad saavad osaleda vangistuse esimeses pooles sotsiaalprogrammis Uus Suund.  

 

Programmi läbiviimise ajastus võiks intervjueeritud spetsialistide sõnul olla paindlikum, sõltudes 

konkreetse kinnipeetava valmidusest ning enne programmi läbiviimist vajalikes teiste 

sekkumiste, sh motivatsiooni tõstmise, edukusest. Sõltumata seksuaalkurjategijatele määratud 

vangistuse pikkusest, peaks vangistuse jooksul olema neile kättesaadavad vajaduspõhised 

sotsiaalprogrammid94, individuaal- ja/või grupiteraapia ning ravimravi. Peamine puudujääk, 

                                                           
90 Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR 2015.  
91 Tallinna vangla seksuaalkurjategijate riskihindamise vahendid ning nende kasutamine: 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkurjategi
jate_rh_vahendid_kasutamine.pdf.  
92 Seda programmi viiakse Soomes läbi ka väljaspool vanglasüsteemi (Soomes „Uusi Suunta“). 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/57908/Heinola_Milla_Hirvinen_Karolina.pdf?sequence=1.    
93 2007. aastast seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogrammi TEPS (tagasilanguse ennetamise programm 
seksuaalkurjategijatele).  
942016. aastal oli justiitsministeeriumi vanglate osakonnal eesmärgiks teostada kõrge riskiga 
seksuaalkurjategijate programmivaliku analüüs, mis viiakse läbi 2017.aastal. VES rakendusplaan, mille valitsus on 
kinnitanud 27.02.2015, näeb ette kõrge riskiga seksuaalkurjategijate programmivaliku analüüsi ning programmi 
ostmise aastaks 2017. Soome ekspertide sõnul tehakse Soomes ettevalmistusi UKs välja töötatud uue programmi 

http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkurjategijate_rh_vahendid_kasutamine.pdf
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkurjategijate_rh_vahendid_kasutamine.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/57908/Heinola_Milla_Hirvinen_Karolina.pdf?sequence=1
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mida ka süsteemis töötavad spetsialistid välja toovad, on võimalike sekkumistega, mis 

kinnipeetava vabanemisel uue kuriteo toimepanemise riski vähendaksid, viivitamine ning 

sekkumiste variatiivsuse vähesus. Samuti on vanglasüsteemis puuduseks see, et puuduvad 

psühhoteraapia läbiviimiseks vajaliku pädevusega terapeudid.   
 

Mõnedes riikides on eraldi üksused kõrge ja madala riskiga seksuaalkurjategijatele. Murru 

vanglas, kus seksuaalkurjategijad karistust kandsid, oli eraldi üksus seksuaalkurjategijatele – 

paigutamine toimus kuriteoliigi, mitte riskihindamise alusel.  

Uuringud on näidanud, et kõrge riskiga seksuaalkurjategijate koosviibimine tõstab madala riskiga 

seksuaalkurjategijate riskitaset. Nn segatud sektorite (üksuste) puhul on välja toodud mõned 

plussid: seal ei toimu seksuaalkurjategijate sildistamist, see võib aidata tegeleda vangide seas 

levinud subkultuuriliste hoiakutega (seksuaalkurjategijatesse halvustav suhtumine teiste 

kinnipeetavate poolt, kes tunnevad ennast üleolevana). Eraldiseisev, vaid seksuaalkurjategijate 

üksus võib saada halva maine ning vähendab võimalusi kinnipeetavate paigutamiseks.  

Segatud sektorite riskid seisnevad selles, et seda, kes on seksuaalkurjategija, teatakse vanglas 

nagunii ehk eraldi üksus ei muuda eriti midagi. Tegelikku lõimumist seksuaalkurjategijatel teiste 

kinnipeetavatega ei toimu, seksuaalkurjategijad suhtlevad eluosakonnas vaid omavahel. 

Subkultuuriliste hoiakute muutmine jõu ja sundusega on väheefektiivne ning võib toimuda 

vangistuse sisuliste eesmärkide saavutamise arvelt. Juhul, kui vanglas on tagatud 

seksuaalkurjategijate füüsiline ohutus, ei saa järeldada, et kinnipeetavate subkultuuriliste 

hoiakute muutus seeläbi tagatud on. Segaüksustes on seega võimalik saavutada käitumise 

kontroll (järelevalve tõhus töö režiimi rikkumiste ennetamiseks), kuid mitte hoiakute muutmine. 

Teiseks on küsimus, kas on õiglane asetada osa kinnipeetavaid potentsiaalselt ohtlikku olukorda, 

mis võib viia selleni, et kergemini mõjutatavad seksuaalkurjategijad ei julge osaleda 

sihtrühmaspetsiifilises programmitöös täiel määral (nt teha kambris kodutöid, on 

olmetingimustest stressis ning võib kannatada vaimse vägivalla all) ega keskenduda 

tulevikuplaanidele – samas turvaline ning rehabiliteeriv keskkond on oluline eeldus selleks, et 

inimene vanglas oma probleemidega tegelemisele saaks keskenduda (vt ka Marshall & Pithers 

1994, lk 57). 

Vajalik oleks eraldi eluosakonna loomine nendele seksuaalkurjategijatele, kes juba ei osale 

taasühiskonnastamise tegevustes. Eraldi seksuaalkurjategijate eluosakonda oleks vaja selleks, et 

tagada kinnipeetavate turvatunne – mitte vaid füüsiline (elu ja tervise kaitstus) – mis võimaldaks 

kinnipeetaval osaleda ka grupitöös, soodustaks avatud suhtlemist ning koostööd 

taasühiskonnastajatega vastukaaluks „lukus“ olemisele. Teiseks võimaldaks eraldi üksuse puhul 

lähtuda personalivalikul põhimõttest, et töötajad on seksuaalkurjategijate sihtrühma 

spetsiifikaga kursis ning saavad täiel määral panustada taasühiskonnastamise protsessile. 

Kolmandaks saaks eraldi seksuaalkurjategijate eluosakonda kasutada motivaatorina: sellisesse 

eluosakonda suunamise väljavaade võiks panna kinnipeetavat panustama enda rehabiliteerimise 

protsessi ning koostööle.  

Seega peamised seksuaalkurjategijate kohtlemise probleemid vanglasüsteemis puudutavad 

taasühiskonnastamist mittesoosivat keskkonda, kõrge riskiga seksuaalkurjategijatele sobiva 

                                                           
rakendamiseks, mis on sisuliselt STOP programmi edasiarendus ning mõeldud ka kõrge riskiga 
seksuaalkurjategijate sotsiaalprogrammiks.   



 

50 

 

programmi puudumist ning psühhoteraapia läbiviimist võimaldava pädevusega ametnike 

puudumist.  

 

Arvamuse koostamine 

Seksuaalkurjategijale kompleksravi kohaldamiseks vangistusest tingimisi ennetähtaegse 

vabastamise eeldusena koostab vanglateenistuse ametnik arvamuse kompleksravi kohaldamise 

võimalikkuse kohta, lähtudes kinnipeetava isikust, tema elutingimustest ja 

sotsiaalmajanduslikust olukorrast, ning teeb seda karistusseadustiku § 76 lõigetes 1 ja 2 

sätestatud karistusaja ärakandmise järel. (§ 3 lg 3 ja 4, Seksuaalkurjategijate kompleksravi...) 

2015. aasta lõpu seisuga seksuaalkurjategijate ennetähtaegse vabastamisega seoses arvamuse 

koostamisel kompleksravile allutamise tingimust ei hinnata ega käsitleta: see ei ole eraldi 

eesmärgiks ega tähelepanu all olnud. Intervjueeritud vanglaametnikel puudub hetkel süsteemne 

arusaam kompleksravi kohaldamise alustest ning samuti on keeruline teha vahet 

käitumiskontrolli kohustusena vanglast vabanenu ravile allutamisel ning kompleksravi 

tingimusena ennetähtaegselt vabastamisel. Ennetähtaegse vabastamise puhul, vähemalt senise 

praktika puhul, annab arvamuse koostamisel omapoolse sisendi ametnik, kellel spetsiifilisi 

teadmisi seksuaalkurjategijatest ning ravisobivusest, ei ole. Seetõttu ei saa see arvamus olla 

asjatundlik ning see ei pruugi käsitleda neid aspekte, mis esiteks, vanglast vabanemisel 

kompleksravi kohaldamise võimalust analüüsiks ning teiseks, tõstataks vajaduse kompleksravi 

kohaldamist analüüsida. Teoreetiliselt oleks ka seni olnud võimalik rohkem kaasata sellesse 

protsessi vanglapsühholooge ning psühhiaatrit, kuid sisemise töökorralduse, teadlikkuse vm 

põhjustel seda seni nii mõtestatud ei ole.  

 

Edaspidi tuleks vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise korral kompleksravi sobivuse 

kohta arvamuse koostada selliselt, et see kajastaks kas seksuaalkurjategijatele spetsialiseerunud 

kriminaalhooldaja, vanglaametniku ja/või psühholoogi, psühhiaatri hinnangut ravile allumise 

tingimusel vabastamise osas. Kui kohtumenetluse käigus on kinnipeetava suhtes koostatud 

kohtupsühhiaatria ekspertiisiakt, on võimalik tugineda ka sellele või ka varasematele 

hindamistele, varem määratud diagnoosile. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi tellimine 

kinnipeetavale võib mõnel juhul olla siiski vajalik, sest ravivajadust hindav ekspert ei saa olla 

sama, kes on edaspidi isiku raviarst. Kui vanglaspetsialistid (psühholoogid-psühhiaatrid) 

soovivad, peaks olema võimalik konsulteerida vanglavälise raviteenuse ostuajaga kompleksravi 

osutamise ning konkreetse isiku ravisoostumuse osas. Selline koostöö vanglasüsteemi ning 

kogukonna tervishoiu- ning sotsiaalvaldkonnaga, ei ole hetkel täpselt paika pandud, kuid koostöö 

oleks vajalik nii kompleksravi kui üldise rehabilitatsiooniplaani puhul. Kinnipeetava enda 

informeeritus kompleksravi sisust ning laiemalt koostöövalmidus vanglapsühholoogide ning – 

psühhiaatriga on vajalik selleks, et omakorda saada ülevaade isiku varasema raviloo kohta 

vanglasüsteemi väliselt. Selliselt oleks võimalik põhjaliku arvamuse koostamine kompleksravi 

sobivuse kohta konkreetse kinnipeetava puhul.  

 

Tavapärase vangistusest ennetähtaegse vabanemise puhul (KarS § 76) valmistab vangla kohtu 

jaoks ette kinnipeetava ennetähtaegse vabastamise otsustamiseks vajaliku materjali, kuid ei jäta 

vanglale sisulist sõnaõigust vabastamisotsustuse tegemisel. Praeguse regulatsiooni kohaselt tuleb 

ennetähtaegse vabastamisel otsustamisel kohtul hinnata kuriteo toimepanemise asjaolusid, 

süüdimõistetu isikut, tema varasemat elukäiku, käitumist karistuse kandmise ajal, elutingimusi 

ning tagajärgi, mida võib süüdimõistetule kaasa tuua karistusest vabastamine. Kõigi nimetatud 
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tegurite osas saab kohus info vangla poolt kinnipeetava kohta tehtud iseloomustusest. Lisaks 

kuulab kohus ära prokuröri arvamuse.95  

 

Ennetähtaegse vabanemise statistika näitab, et valdavat osa seksuaalkurjategijatest, kelle 

ennetähtaegset vabanemist kohus on arutanud, ei vabastatud.  

 

2012. aastal ei vabastatud 85% nendest kinnipeetavatest, kes olid toime pannud seksuaalse 

enesemääramise vastaseid tegusid ning kelle enne tähtaega vabastamist arutati.  Võrdluseks: 

narkootikumidega soetud süütegude puhul oli see 64% (36% vabanes ennetähtaegselt). 

Tervisevastaste süütegude puhul oli vabastatute osakaal 24% ning eluvastaste süütegude puhul 

19%. Tabelites 5 ja 6 on 2013. aastal vanglast vabanenud seksuaalkurjategijad (N= 38) 

vabanemise aluse ning nende poolt toime pandud raskeima kuriteo eest määratud karistused. 

Vangistuse keskmise pikkuse kohta on kuriteoliigiti ning lähtuvalt vangistuse tüübist toodud 

näiteid. Alaealise kannatanuga vägistamisjuhtumite puhul (N=10) oli vabanenute keskmine 

vangistuspikkus 6,1 aastat.  

 

Tabel 5. 2013.aastal vanglast vabanenud seksuaalkurjategijad 

Alus Arv 
Karistustähtaja lõppemine 20 
Enne tähtaega vangistusest vabastamine 7 
Elektroolise valve all 3 
Osaliselt ärakandmisele mõistetud vangistuse ärakandmisega (šokivangistus) 7 
Teistel alustel (täpsemad andmed puuduvad) 1 

Allikas: Justiitsministeerium, vanglate osakond 

 

Tabel 6. 2013. aastal vabanenute raskema süüteo liik 

Kuriteoliik Isikute arv Vangistuse pikkus 

KarS §113 1 6 a 

KarS §114 1 12 a 

KarS 141 Lg 1 (täiseal.) 3 2x 3 k; 1x 5 a 

Lg 2 p 1 (alaealine)  11 1x 10k; 6,1 a (10x) 

Lg 2 p2 (grupi poolt) 4 4,8 a 

Lg 2 p 6  2 7 a 

KarS §142 4  6k (2x), 3,15 (2x) 

KarS §143-2-
1 

1  2a 3k 11p 

KarS §145 3  3,2a (2x); 1x 5k 

KarS §146 2  2a 

KarS §175 1  0a 5k 

KarS §200-2-
4 

1  5a 

KarS 65-2-0 1  2a 

KrK 100 1   12a 

KrK 101-3 1  13a 

KrK 115-3-2 1  12a 

Allikas: Justiitsministeerium, vanglate osakond 

 

2013. aastal vanglast vabanenutest olid esimest korda kinnipidamisasutuses 22 isikut,  teist korda 

11, kolmandat korda 3 ning neljandat korda 2 isikut.  

                                                           
95 Kruusmaa ja Salla 2013.  



 

52 

 

 

Kohtunikud on oma otsustes hästi vabad ja sõltumatud ja nii see peabki olema, nemad ei pea 

kuulama ja siiamaani ei ole suurt näidanud, et nad meid väga kuulaks. (…) Kui meil on mingi 

seksuaalkurjategija, kui meie oleme arvanud, et ta võiks jätkata ravi vabaduses ja kohtunik vaatab, 

et see on täielik pervert ja ei tohi vabadusse lasta, siis ei lase teda välja. Siis see asi jääb katki.  

 (Psühholoog) 

 

Kuna vanglasüsteemis on isik suletud keskkonnas, on võimalik osaleda seksuaalkurjategijatele 

mõeldud sotsiaalprogrammis96 ning vajaduspõhiselt teistes sotsiaalprogrammides, saab ühelt 

poolt kasvatada isiku motivatsiooni asuda ennetähtaegse vabanemise tingimusena vanglast 

vabanedes kompleksravile ning teiselt poolt on võimalik isikut ning tema motivatsiooni enda 

probleemidega tegeleda aja jooksul jälgida. Juhul kui isikule karistuse määramisel mingil põhjusel 

kompleksravi ei määratud (nt isik ei olnud sel hetkel nõus, piisavalt teadlik, kohus ei otsustanud 

vangistuse kompleksraviga osalise asendamise kasuks vms), kuid kinnipeetaval tekib vangistuse 

ajal tahe kompleksravi saada ning vanglapsühholoogide arvates oleks see ka asjakohane, tuleks 

rakendada vastavat kohtlemismudelit (teha kindlaks kinnipeetava valmisolek  ning vajadus 

kompleksraviks, sh ennetähtaegse vabastamise tingimusena – tuleks hinnata häirete esinemist,  

ravi ning sekkumiste kohaldamise vajadust).  

 

Vangla meditsiiniosakonna ning psühholoogide, kontaktisikute juba eesmärgistatult koondatud 

arvamust saaks võtta üheks aluseks vanglast ennetähtaegse vabanemise kohta arvamuse 

koostamisel. Läbi selliselt mõttestatud töö (sh vajadusel kliiniliste testimiste) saaks ka paremini 

välja selgitada, millistel kinnipeetavatel on motivatsioon kompleksravi riigi kulul saada. Hetkel ei 

ole vangla meeskond võtnud endale initsiatiivi välja selgitada isikud, kes võiksid asuda 

kompleksravile vanglast ennetähtaegse vabanemise tingimusena.  

 

Praeguse töökorralduse ning regulatsiooni kohaselt koostab seksuaalkurjategijate puhul 

ennetähtaegse vabanemise osas arvamuse vanglaametnik, kellel puuduvad spetsiifilised 

teadmised seksuaalkurjategijatest ning arvamus tugineb sarnastele andmetele nagu ka teiste 

kinnipeetavate puhul. Juhul kui arvamuse koostamisel võetaks arvesse ka sisulisemalt hinnangut 

vangla psühholoogide ning psühhiaatri poolt, seaks see nimetatud spetsialistidele teistsuguse 

ootuse nii nende poolse arvamuse kujundamiseks kui ka tööks kinnipeetavaga sellel suunal. 

Sisuliselt saaks vanglameeskond ka praegusel hetkel enda rolli ning tööd seoses 

seksuaalkurjategijate kompleksravi protsessiga ümber häälestada, kuid tulemuslikum töö eeldaks 

täiendavaid ressursse ning võimekust.  

 

See protsess selgitamaks välja, kellele kompleksravi sobib, peaks olema pikem kui praegu on võimalik 

kohtueelses menetluses. Seda ei ole ilmselt võimalik väga hästi teha selle lühikese aja jooksul, kui see 

inimene seal väljas on. (Psühholoog) 

 

Vanglaametnike hinnangul võiks ennetähtaegse vabanemise tingimusena saada kompleksravi ca 

10 seksuaalkurjategijat aastas.  

 

Nii nagu näiteks Soomes ja Taanis, võiks ka Eestis olla võimalik kompleksravi (s.o vajadusel lisaks 

teraapiale ravimravi) pakkumine ka vanglakeskkonnas. Seni ei ole seda tehtud ühelt poolt vajaliku 

                                                           
96 http://www.vangla.ee/et/taasuhiskonnastamine/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-programmid-oigusrikkujatele  

http://www.vangla.ee/et/taasuhiskonnastamine/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-programmid-oigusrikkujatele
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võimekuse puudumise tõttu vanglasüsteemis ning tervikliku seksuaalhälbelise käitumisega 

isikute, sh seksuaalkurjategijate ravi tõenduspõhise arendamise järjepidevuse puudumise tõttu 

Eestis. Parim teadmine seksuaalkurjategijate ravi ning rehabilitatsiooni kohta peab olema sidus 

ning järjepidev üleminekul vanglasüsteemist kogukonda ning  vajadusel vastupidi97.  

 

Kinnipeetavaga, kellele on määratud kompleksravi karistuse mõistmisel, oleks vaja alustada 

psühhoteraapiat (eelistatud) või terapeutilisi vestlusi (võimekuse puudusel) ning vajadusel 

medikamentoosset ravi kohe vanglas, et valmistada isik ette vabaduses kompleksravi jätkamiseks 

teenuseosutaja juures. 2016.aasta algusest on Tartu vanglas tööl 1 psühhiaater, kelle koormus on 

0,8 kohta. Tartu vanglas töötas 2015.aasta lõpu seisuga 3 psühholoogi, kelle töökoormus annab 

kokku 2 täiskohta. Ühelgi psühholoogil ei ole hetkel kliinilise psühholoogi ega psühhoterapeudi 

kutset98. Selline meeskond võimaldab kinnipeetavatega terapeutiliste vestluste läbiviimist, kuid 

mitte psühhoteraapiat. Juhul kui kinnipeetava puhul ei ole varasema raviloo või 

kohtupsühhiaatriaekspertiisi(de) käigus vaimse tervisega seonduvalt diagnoosi pandud, on 

vanglasüsteemis ravi alustamise eelduseks vastavate häirete diagnoosimine.  

 

Hetkel on vanglapsühhiaatri töö kinnipeetavatega sõltuv osaliselt kinnipeetavate endi 

initsiatiivist. Vastuvõtul ei tea psühhiaater alati, kas kinnipeetava puhul on tegemist 

seksuaalkurjategijaga või mitte. Ühelt poolt, kuna vangla siseselt seksuaalkurjategijate spetsiifilist 

ravi ei kohaldata, ei ole see ka oluline. Igal juhul eeldab sisuline töö seksuaalkurjategijatega, et ka 

vanglapsühhiaatri(te)l on erialane valmisolek tööks seksuaalkurjategijate sihtrühmaga. Kuna 

vanglapsühhiaatrid teenindavad kõiki kinnipeetavaid vanglas, tuleb hinnaga kriitiliselt 

psühhiaatri(te) ressurssi tegeleda seksuaalkurjategijate puhul vajadusel häirete diagnoosimise 

jms-ga. Seksuaalkurjategijate kohtlemismudeli koostamisel nägi mudel esialgsete plaanide 

kohaselt ette ka eraldi psühhiaatri töötamist vastavas üksuses.  

 

Motivatsioon vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabaneda kompleksravi kohaldamise 

tingimusega 

Intervjueeritud kohtunikud leidsid, et vanglast ennetähtaegse vabanemise tingimusena 

kompleksravi kohaldamine võiks toimida, kuna vanglasoleku aega on võimalik motivatsiooni 

väljaselgitamiseks, tekitamiseks ning ravi alustamiseks kasutada.  

 

Ja kui seotakse see vabastamine ikkagi sellega, et kui sa ravile ei lähe, siis sa ravile ei saa, siis ma võin 

paljugi või lubada, lähen pärast tagasi. Ühesõnaga sunniviisilist ravi meil ei ole, et kui efektiivne see 

on, et alguses lubab, et läheb, siis ikkagi ei lähe, siis peavad inimesed hakkavad teda kinni püüdma, 

tagasi toimetama sinna. Põhimõtteliselt see aeg, mis ta kinni on, võidakse tal ka ju vanglasoleku aeg 

seda ravi kohaldada onju. Mis me selle aja siis raisku laseme. Ja sellega peab ta ise siis nõus olema. 

Ja kui ta vanglasoleku ajal juba ei ole nõus, siis tekib alus nagu kahelda, et pärast, kui see on 

ennetähtaegse vabanemise tingimuseks, et sealt.. (Kohtunik) 

Ühe intervjueeritud teenusepakkuja arvates aitaks mõnelgi juhul kinnipeetavaga või 

süüdistatavaga motiveeriva vestluse pidamine selgitamaks, millised on reaalsed alternatiivid 

                                                           
97 Mitmed seksuaalkurjategijad on kriminaalmenetluse jooksul pöördunud psühholoogi vastuvõtule. Samuti on 
analüüsitud toimikute kohtupsühhiaatria ekspertiisides välja toodud, et kriminaalmenetluse aeg, mis mõnel juhul 
võib olla ka suhteliselt pikk, on stressirohke. Vastavad teenused peaksid olema kättesaadavad ka menetluse 
vältel. 
98 Psühhoteraapiat vanglasüsteemis ei pakuta – vanglasüsteemis töötab üksikuid terapeudi kutsega 
psühholooge.  
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sellele, kas isik on nõus vangistuse osalise asendamisega või ka kriminaalhooldusel olles toetava 

ravi läbimisele.  

 

Võib-olla saab teha nii, et neile saab nagu siukse arendamise vestluse maha pidada enne vanglast 

välja laskmist. (…) Ma olen täiesti veendunud, et sealt tuleks inimesi. (Asjatundja) 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ennetähtaegselt vabanemise tingimusena kompleksravi 

kohaldamiseks ei ole süsteemselt potentsiaalsete kinnipeetavate suunal tööd tehtud. 

Psühhiaatrilise ravi vajaduse hindamine ning pakkumine sõltub eelkõige kinnipeetava enda 

initsiatiivist. Kompleksravi ning seksuaalkurjategijate retsidiivsuse vähendamise seisukohast 

laiemalt oleks vajalik koostöö arendamine vanglaväliste teenusepakkujatega tagamaks ravi 

järjepidevus ning tõhus ettevalmistus taasühiskonnastumiseks.  

 

Selgitamiskohustus 

Vanglast ennetähtaegselt vabanemise tingimusena kompleksravi kohaldamiseks avamuse 

koostamise käigus peab vanglaametnik selgitama99 kahtlustatavale või süüdistatavale 

seksuaalkurjategijate kompleksravi eesmärki ning sellele allumise võimalusi ja tingimusi. Samuti 

peab kahtlustatavale või süüdistatavale selgitama, mida loetakse seksuaalkurjategijate 

kompleksravile allumise kohustuse rikkumiseks ja millised on rikkumise tagajärjed (§ 4 lg 1). 

Siinkohal tuleb märkida, et kui vanglaametnik peab ennetähtaegseks vabanemiseks arvamuse 

koostamisel selgitama kompleksravi eesmärki, sellele allumise võimalusi ja tingimusi, siis see 

sõnastus ei korda KarS § 69² lg 4 sätet, mis ütleb, et „vangistus asendatakse raviga üksnes isiku 

kirjalikul nõusolekul, mille ta saab anda pärast seda, kui talle on selgitatud kõiki raviga kaasnevaid 

mõjusid“. Isikule, kes kaalub või kellele pakutakse kompleksravi võimalust, tuleks selgitada nii 

kompleksravi mõjusid, eesmärki, sellele allumise võimalusi ja tingimusi. Juhul kui seda infot ei 

valda või ei saa edasi anda menetleja, kohtunik või vanglaametnik, peaks selgitustööd tegema 

raviteenuse osutaja.  

 

3.4.4 Raviteenuse osutaja 

 

Psühhiaatrilise abi seaduse § 19 kohaselt kaetakse seksuaalkurjategijate kompleksravi 

kohaldamise kulud JuMi kaudu riigieelarvest.“100  Seksuaalkurjategijate kompleksravi 

tervishoiuteenuse osutajaks on OÜ Arstlik Perenõuandla, kellega sõlmitud lepingu objektiks on 

ambulatoorse seksuaalkurjategijate teenuse osutamine101.  Sisuliselt on tagatud, et teenuseosutaja 

suudab pakkuda terapeudi, psühhiaatri/hormoonravi ordineeriva arsti ning androloog-uroloogi 

vastuvõtu/teenuse102. Kompleksravi patsient ei pea ise tasuma ravimite eest, kui need peaksid 

vajalikud olema.  

 

Lepingujärgne teenusepakkuja peab võimaldama ambulatoorset kompleksraviteenust 

seksuaalkuritegusid toime pannud isikutele, kellel on diagnoositud pedofiilia või mõni muu 

                                                           
99 Kompleksravi võimaluse kohta info andmine peaks samas toimuma oluliselt varem enne ennetähtaegse 
vabastamise võimaluse tekkimist. 
100 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus¹. RT I, 15.06.20112, 2 – jõust.01.06.2013.  
101 Käsunduslepingu nr 4-7/14 eritingimused. 
102 Ravimeeskonda kuuluvad psühhiaater-seksuoloog, androloog-uroloog, psühhiaater, kognitiiv-käitumusliku 
teraapia väljaõppe ning kognitiiv-käitumusliku teraapia põhise nõustamise oskuste ning kogemustega 
psühholoog.  



 

55 

 

seksuaalsuunitluse häire (parafiilia) ja kes nõustub ravi saamisega. Seksuaalkurjategijate 

kompleksravi seisneb kombineeritud medikamentoosses ehk ravimiravis ja psühhoteraapilises 

ravis (teraapia/nõustamine). Ravi eesmärgiks on isiku kuriteo toimepanemise põhjuseks olnud 

psüühikahäire ravimine või selle kontrolli all hoidmine. Lepingus ei ole eraldi välja toodud muude 

psüühikahäirete ravi, juhul kui isik on seksuaalkuriteod toime pannud muu psüühikahäire, mitte 

seksuaalsuunitlushäire tõttu. Praktikas on esinenud juhus, kus isikule oleks vajalik olnud 

statsionaarne haiglaravi muude psüühikahäirete tõttu.  

 

Lisaks on märgitud nõuetest teenusele, et kompleksravi osutamisel on soovituslik lähtuda 

seksuaalkurjategijate ravijuhisest ning „kompleksravi osutamisel on soovituslik lisaks teraapiale 

rakendada ka seksuaalkurjategijatele suunatud struktureeritud individuaalseid 

sekkumisprogramme, mis põhinevad motiveeriva intervjueerimise meetoditel, kognitiiv-

käitumuslikul rehabilitatsiooniteoorial, RNR-teoorial ja Hea Elu Mudeli-teoorial.“ Uurimused 

seksuaalkurjategijate osas üldiselt soovitavad, et sekkumised on edukamad juhul, kui need 

järgivad riskide, vajaduste ning reageerimise põhimõtetele (RNR-teooriale), kurjategijad, kellel 

on kõrge või keskmine uue kuriteo toimepanemise risk peaksid olema eelkõige ravi ning 

sekkumiste sihtrühmaks ning neile tuleks pakkuda pikemaajalisi ning intensiivsemaid sekkumisi 

(Langström jt  2013: 4.) 

 

Raviplaani koostamiseks ja raviteenuse osutamiseks moodustab teenuseosutaja 

seksuaalkurjategijate kompleksravi meeskonna, kuhu peavad kuuluma /olema kaasatud 

järgmiste kompetentsidega spetsialistid:  

a) Psühhiaatria eriala arst, kes on registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris;  

b) Spetsialist, kellel on kognitiivkäitumusliku teraapia väljaõpe või  kognitiivkäitumusliku 

teraapia põhised nõustamise oskused ja kogemused;  

c) Tervishoiutöötaja(d), kellel on õigus ja eelnev kogemus seksuaalkurjategijate raviks 

mõeldud hormoonravi ordineerimisel.  

 

Aktiivravi periood on teenuse osutamise nõuetes paika pandud selliselt, et keskmine terapeudi 

visiitide periood on 4 visiiti kuus kestvusega 6 kuud kuni 1 aasta ning keskmine psühhiaatria 

eriala arsti ja hormoonravi ordineeriva arsti visiitide hulk ühes kuus on 2 visiiti ning kestvus 2 

kuni 3 kuud. Androloog-uroloogi visiitide hulk on 1-2 visiiti kogu ravi vältel.  

 

KarS § 69² lg 7 alusel seisneb seksuaalkurjategijate kompleksravi süüdlase allutamises 

statsionaarsele või ambulatoorsele ravile. Nimetatud ravi säte on üldine ning puudutab erinevate 

sihtrühmade karistuse raviga asendamist. Hetkel kompleksravi teenuse pakkuja lepinguga ei ole 

tagatud statsionaarse ravi pakkumine.  Neile, kes alustavad raviga vanglas ning vajaksid ühtlasi 

statsionaarset ravi, oleks statsionaarse ravi pakkumine lahendatav vangistuse kandmise ajal.  

 

Kokkuvõttes saab öelda, et seksuaalkurjategijate kompleksravi korraldamisel piirdub psühhiaatri 

või arsti roll eelkõige ravimravi vajaduse hindamise ning vajadusel ravimravi määramisega ning 

hinnangu andmisega, mis laadi teraapiaid konkreetne klient vajaks. Ülejäänud osa ravi- ning 

rehabilitatsiooniprotsessist on psühholoogide, sotsiaaltöötajate ning õdede vastutada. Sellest 

lähtuvalt on üheks potentsiaaliks, mida Eestis seksuaalhälbelise käitumisega isikute puhul 

suuremal määral kasutada saaks, sihtrühmaga tööks valmisolevad psühholoogid.  
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3.4.5 Ravi järjepidevus vanglas ning kogukonnas 

 

Seksuaalhälbelise käitumisega isikule ja/või seksuaalkuriteo toime pannud isikule, kellel on 

seksuaalhälbelise käitumise probleemid, pakutav ravi peab olema järjepidev ning algama 

võimalusel juba menetluse käigus. Juhul kui süüdimõistetu puhul on peetud vajalikuks tema 

kompleksravile allutamine, peaks kinnipeetavaga tegelemine algama vanglas ning olema 

ettevalmistuseks tervishoiuteenuse osutaja poolt pakutavale kompleksravile vabaduses. Nii 

kompleksravi kui käitumiskontrollil oleva isiku ravikohustuse edukus eeldab vanglasüsteemi 

ning tervishoiuasutuste koostööd nii antud sihtrühmale suunatud sekkumiste kohaldamise 

põhimõtete kui sisu osas. Vajalik on ühtne arusaamine tõenduspõhistest praktikatest, aga ka 

praktilisest töökorraldusest alates isiku raviandmetega seotud info vahetamisest ning selle 

alustest.  

 

Juhul kui töö kinnipeetavaga on alanud vanglas, saab vanglameeskond anda soovitused või 

tagasisidet kinnipeetava kohta kompleksravi osutajale. Vajadusel saab kompleksravi osutaja – kas 

raviarst või keegi teine kompleksravi meeskonnast – suhelda vanglameeskonnaga raviga 

seonduvalt ning vanglameeskond saab vajadusel konsulteerida kompleksravi osutajaga. Samuti 

tuleks kaaluda, kas juhul, kui raviarst on teinud isikule enne vanglakaristuse kandmise algust 

raviplaani, saaks ravimiraviga – kui see on konkreetsel juhul kompleksravi osa – alustada ka 

vanglas. Intervjueeritud vanglapsühhiaatri sõnul ei tohiks see olla kuidagi probleemiks.  

 

Ta alustas eelmine kord ravi Tartu Vanglas. Rääkis pikalt, kui hea psühhiaater tal oli. Siis ta tuli 

välja, kaks korda vist käis veel Tartus. Aga see oli tasuline. Tema jaoks kallis ja kauge. Selle teraapia 

pinnalt suutis ta seaduskuulekas olla ja ta on ise ka öelnud, et tal on see vahemik kuskil 9 kuud kuni 

1,5 aastat. Kui küsisin, et miks ta edasi ei käinud, siis ütles, et raha polnud.  (Prokurör) 

 

Siiani ei ole süsteemselt ega mõtestatult kompleksravi tingimusel ennetähtaegse vabastamise 

võimalust arvestades kinnipeetavate ravivalmidust hinnatud. Põhjuseks on olnud vajaliku 

eestvedamise ning ka võimekuse puudumine. Tulevikus peaks ravivajaduse hindamine olema 

vanglasüsteemis tagatud – vajadusel vanglasüsteemi välist kompetentsi kaasates. Hindamisele 

järgnevalt, kui seda varem tehtud ei ole, tuleks vangistuse ajal tegeleda maksimaalselt – lähtuvalt 

kinnipeetava karakteristikutest – tema ravimotivatsiooni välja selgitamisega. Ennetähtaegse 

vabastamise arvamuses tuleks arvestada ka psühhiaatri, psühholoogi hinnanguga: vajadusel 

küsida sõltumatut ekspertarvamust. Vanglast vabanemisel on vältimatult vajalik vanglapoolse 

tervikliku rehabilitatsiooniplaani, mis hõlmab ka sotsiaalse hakkamise toetamist, koostamine 

vanglast vabanejale (sõltumata vabanemise alustest ja tingimustest). Hetkel tellitakse 

rehabilitatsiooniplaani koostamine vanglast (nii tähtaegsele kui ennetähtaegselt) vabanejale 

juhul, kui tegemist on vähenenud töövõimega isikuga (nt puudega). Teistele kinnipeetavatele, kes 

vanglast vabanemas on – näiteks sõltuvalt isikust või tema poolt toime pandud kuriteoliigist või 

karistuse pikkusest – rehabilitatsiooniplaane ei koostata103.    

 

Isikuga seotud raviandmete jagamine vanglateenistuse ning raviosutaja vahel 

Intervjueeritud erinevate osapoolte sõnul on praktikas mitmeid ebaselgusi seoses kinnipeetava 

või ravialuse kohta vajaliku info liikumise ning kättesaadavusega. Seda nii vanglasüsteemi väliselt 

                                                           
103 Kinnipeetavale vangla väliste ekspertide (Sotsiaalkindlustusamet) võidakse rehabilitatsiooniplaani 
koostamist tellida erandkorras, kui kinnipeetav vajab  näiteks invatarbeid, kuid need on erandlikud näited.  
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kui vanglasüsteemi ning raviosutaja vahel, nii kompleksravi pakkuja kui ka käitumiskontrollil 

oleva isiku puhul, kes kas kriminaalhooldaja toel või enda valikul on leidnud raviarsti või nõustaja, 

kelle vastuvõtul käia.  

 

Tõenäoliselt on osa selgusetusest seotud ka vajaduse, motivatsiooni puudumise või 

teadmatusega, miks ning kuidas kinnipeetava profiili kohta täpsemat infot saada. Siit tekib 

paratamatult järeldus, et psühhiaater sellisel juhul ei lähtu enda töös seksuaalkurjategijale 

spetsiifilistest vajadustest – v.a juhul kui isik  ise enda kohta vastavat informatsiooni avaldab. 

Praktikas on aga ka tõusetunud vajadus kinnipeetavat puudutava objektiivse info järele, kuna 

sageli ei pruugi kinnipeetavad ise olla teadlikud enda raviloo üksikasjadest (juhul kui isik on 

varem olnud näiteks psühhiaatrilisel ravil või tema osas on läbi viidud 

kohtupsühhiaatriaekspertiis) või – lähtuvalt konkreetsest sihtrühmast – ei jaga isik enda kohta 

tõest infot.  

 

Vanglapsühholoogide hinnangul oleks ka nende töö seisukohast kriitilise tähtsusega see, et nad 

oleks kursis isiku varasema raviplaaniga. Hetkel ei tea isikuga sisulist tööd tegevad spetsialistid 

ka seda, kas isikule on kohtupsühhiaatriaekspertiisi või varasema ravi raames psüühika- või 

seksuaalsuunitlushäire diagnoositud. Juhul kui psühhiaater soovib kinnipeetava kohta 

varasemaid raviandmeid, saab ta selleks teha vastava vormi alusel raviasutustele taotluse. Selleks 

on aga vajalik kinnipeetava allkirjaga kinnitatud nõusolek.  

 

Olgugi, et vangla psühhiaatril on läbi vastava üksuse juhi poolt tehtava ametliku päringu kohtule 

võimalus saada ligipääs kohtutoimikule ja/või selles sisalduvale 

kohtupsühhiaatriaekspertiisiaktile, on praktikas esinenud raskusi vangla siseselt kinnipeetava 

varasemast haigusloost ülevaate saamisega. Näiteks on tekkinud olukord, kus isikul on 

diagnoositud pedofiilia, kuid vanglameeskonnal puudub selgus, kuidas saada täiendavat infot, mis 

on diagnoosi panemise aluseks. Ligipääsu taotlemine kohtupsühiaatriaekspertiisi aktile toimub 

juhtumi põhiselt ning on praktikas tekitanud viivitusi.  

 

Juhul kui käitumiskontrollil ravikohustusega isik soovib pöörduda psühhiaatri vastuvõtule, tuleks 

vangla poolt nõustada teenusele pöördumise osas: näiteks leppida eelnevalt kokku esimese 

vastuvõtu aeg104. Sekkumiste järjepidevuse huvides võiks vanglast vabanemisel teenusele 

pöördumise ettevalmistus alata, kui käivitatakse ennetähtaegse vabanemise korralduse protsess. 

Sellega välistatakse olukord, et vabanemisel hakkab isik ise või kriminaalhooldaja toel raviasutust 

ning – arsti otsima ning tasuta teenusele saamiseks omakorda järjekorda ootama.  

 

Esimesel visiidil kogukonnas on oluline, et arst saaks info selle kohta, milline on isiku taust: info 

selle kohta, milliseid programme on isik läbinud vanglas, milline on vangla psühhiaatri ja/või 

psühholoogide iseloomustus. Juhul, kui isikule on tehtud kas kriminaalmenetluse käigus või 

varasemalt ekspertiis, peaks ekspertiisi sisu (vähemalt osaliselt) olema raviarstile kättesaadav. 

Seda selleks, et vältida olukorda, kus isikul on vaja uuesti diagnoos panna, kui see on juba 

varasemalt pandud.  

 

                                                           
104 Potentsiaalne raviarst ei pea eelnevalt kinnipidamisasutuses kliendiga kohtuma, kuid võib seda teha, kui on 
sellega nõus ning klient on nõus arsti koduvisiidi eest tasuma. Vanglasüsteemi siseselt saab potentsiaalse arsti 
visiidi registreerimise ning kokku leppimisega tegeleda kas vangla meditsiiniosakond või kontaktisik.  
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Selleks, et seksuaalkurjategijate ravi ning rehabilitatsioon oleks järjepidev vanglasüsteemis ning 

kogukonnas, on vaja ühiste ning selgete eesmärkide seadmist, vajadusel võrgustikukoolitusi, 

tööprotsesside kaardistamist ning selgitamist, et ravi  ning sekkumiste sisuline osutamine ei jääks 

puudulikuks ega katkendlikuks tehniliste või teadmatusest tingitud takistuste tõttu.  

 

3.4.6 Ravi sisu 

 

IATSO täisealiste seksuaalkurjategijate ravijuhis (Rahvusvahelise Seksuaalkurjategijate…) 

selgitab psühholoogilise ning ravimiravi sisu järgmiselt:  

 

Psühholoogiline abi viitab teraapiatele, mis on mõeldud seksuaalkurjategijate ravimiseks. Eri 

teraapiad põhinevad erinevatel parafiilse seksuaalkuriteo teket käsitlevatel psühholoogilistel ja 

psühhiaatrilistel teooriatel, nagu näiteks psühhoanalüütilisel, kognitiivsel, käitumuslikul, 

sotsiaalse õppimise ja peresüsteemide teoorial. Psühholoogilist või psühhiaatrilist abi võib 

osutada üksikisikule, paarile, perekonnale või rühmale. Abi eesmärk on ära hoida edasist 

kuritegelikku käitumist ja teiste isikute ohvriks langemist. 

 

Ravimiravi viitab farmakoloogilise ravi kasutamisele. Farmakoloogiline ravi on hõlmanud (kuid 

mitte üksnes) antiandrogeenide, antidepressantide ning ärevusvastaste ja epilepsiavastaste 

ravimite, antipsühhootikumide ja/või teiste ravimite kasutamist. 

 

IATSO juhis on ära maininud ka etapid, mis peaksid eelnema isikule ravi kohaldamisele (juhises 

punktid 5 – 8.):  

1. Potentsiaalsete patsientide seksuaalkuritegelikku käitumist ja nende üldist seksuaaltervist 

tuleks ulatuslikult hinnata. See peaks ka hõlmama sobivust raviks, ravile alluvust, 

psühholoogilisi või psühhiaatrilisi diagnoose ning kogukonna turvalisuse ja riskide hindamist. 

2. Põhjalikku arstlikku läbivaatust soovitatakse eriti siis, kui kahtlustatakse füüsilisi probleeme, 

mis võivad nõuda spetsiifilist ravi (nt südameprobleemid, kõrge vererõhk, maksakahjustused, 

ajuvigastused ja epilepsia). 

3. Potentsiaalsed patsiendid peaksid läbima psühholoogilise ja/või psühhiaatrilise läbivaatuse, 

mis välistaks nende muud psühholoogilised või psühhiaatrilised häired. Kui leitakse muid 

häireid, nõuavad need täiendavat ravi lisaks patsiendi parafiilia või seksuaalkuritegeliku 

käitumise ravile. 

4. Kui patsiendi raviks on vaja ravimeid või ta soovib neid, tuleb patsienti teavitada ravimiravi 

eelistest ning võimalikest kõrvalmõjudest või puudustest. 

 

Uuringud on näidanud, et erinevad farmakoloogilised ravimid (nt antidepressandid, 

antipsühhootikumid, testosteroonialandajad) viivad seksuaalfantaasiate ning seksuaaltungi 

vähenemiseni seksuaalkurjategijate puhul. Õiguslikud alused ravimite kasutamiseks 

seksuaalkurjategijate ravis varieeruvad riigiti. Turner jt (2014) kasutasid online küsimustikku 

177 eksperdi küsitlemiseks (peamiselt arstid, psühholoogid) 24st Euroopa Liidu ning Põhja-

Ameerika riigist ning uurisid formaalsete regulatsioonide kohta seonduvalt seksuaalkurjategijate 

raviga vastanute koduriigis. Kui kõigis riikides raviti seksuaalkurjategijate seksuaalhälbelid 

ravimitega kohtupsühhiaatria tingimustel (i.k. forensic-psychiatric settings – ilmselt mõeldud 

psühhiaatrilist sundravi, autor), siis vaid pooltes riikides pakuti ravimiravi vanglates. Kõige 

sagemini kasutatavad toimeained/ravimid on selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid 
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(i.k.  Selective-Serotonin-Reuptake-Inhibators, SSRI), kuid eriti Ida-Euroopa riikides (Horvaatia, 

Ungari, Läti, Venemaa, Slovakkia, Sloveenia) kasutatakse antipsühhootikume kõige sagedamini.  

 

Uuringus osalenud eksperdid olid ühel meelel, et madala kuni keskmise retsidiivsusriskiga 

kurjategijaid tuleks eelkõige ravida SSRI-dega, samas kui keskmise kuni kõrge retsidiivsusriskiga 

isikud peaksid pigem saama testosteroonialandavaid ravimeid.  

 

Marshall & Pithers (1994) tõid näite Rice’i jt (1991) raviprogrammist, mille eduka läbiviimise 

järgselt saadeti seksuaalkurjategijad tagasi vanglaüksusesse, kus nad olid koos deviantsete 

kurjategijatega, ning kuhu nad jäid paljudeks aastateks enne vanglast vabanemist ilma igasuguse 

üleminekuprotsessita ning järelkontrollita. „Isegi pika ning vägagi kõikehõlmava raviprogrammi 

puhul ei saaks oodata tulemuste vastu pidamist sellistele „kulutavale“ keskkonnale ning 

tingimustele. Selliste näidete varal on raske anda eraldiseisvalt hinnangut ravi või mõne 

raviprogrammi kui sellise mõjususele, kuna selle edu sõltub keskkonnast ning muudest 

toetavatest teguritest.  

Raviprogrammide mõjususe hindamise puhul peavad samad autorid oluliseks lisaks uusi 

kuritegusid mitte toime pannud isikute arvule ka uute kuritegude toimepanemise edasilükkamist 

ning vähestki ohvrite arvu vähenemist seksuaalkurjategijate puhul. Seega retsidiivsus üksi võib 

olla ebapiisav meetod ravi mõjususe hindamiseks. Täiendavad indikaatorid võiksid olla ka 

eitamise vähendamine, vägivaldsete või väärkohtlevate seksuaalfantaasiate esinemise sagedus 

ning intensiivsus, sotsiaalse läheduse olemasolu (ulatus), tagasilanguste esinemine, hindamiste 

tulemused, mis mõõdavad seksuaalse väärkohtlemise ennustajaid (nt soov domineerida, 

kognitiivsed moonutused). (Samas: 22). Seega, kui on võimalik tulemuslikult ravida osa 

seksuaalkurjategijaid ning samas mitte olla võimeline (mingil ajahetkel) tegema kindlaks, kes on 

need indiviidid, kes reageeriksid (ravile/sekkumisele) tõhusalt, on moraalne kohustus pakkuda 

ravi nii paljudele kui võimalik arvestades „katastroofilisi tagajärgi süütutele naistele ning lastele 

läbi uute kuritegude toimepanemise“. (Marchall & Pithers 1994) 

3.4.7 Kompleksravi pakkumine kogukonnas  

 

Tõenduspõhine seksuaalkurjategijate ja seksuaalhäbelise käitumisega isikutele (sh alaealistele, 

kellel on seksuaalkäitumise probleemid) mõeldud ravi-, nõustamis- ning 

rehabilitatsiooniteenused peaksid olema kättesaadavad ka kogukonnas. Sellised teenused 

peaksid olema kättesaadavad nii neile, kellel on ravikohustus käitumiskontrollil olles kui ka neile, 

kes pole seksuaalkuritegusid toime pannud, kuid sooviksid isepöördujatena mõne 

seksuaalkäitumise või seksuaalsuuhiltushäirega seonduva probleemi korral ravile (sh 

nõustamisele) pöörduda.  

 

Lähtuvalt Lanzarote konventsiooni ratifitseerimise analüüsist ning vägivalla ennetamise 

strateegias (VES) aastateks 2015-2020 seatud eesmärkidest, on vajalik arendada 

seksuaalhälbelise käitumisega isikutele ravi ja psühholoogilise pakkumise võimalusi Eestis. Nn 

isepöördujatele peaksid olema ennetava meetmena kättesaadavad võimalikult madala lävega 

nõustamisteenused (nt anonüümne online nõustamine veebikeskkonnas või nõustamistelefoni 

käigus hoidmine) ning sisuliselt sarnane kompleksravi nagu seda hetkel võimaldatakse KarS § 69² 

alusel.  
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Hetkel napib vabatahtlikke ravi- ja nõustamisvõimalusi isikutele, kes vägivallateo ärahoidmiseks 

vajavad õigeaegset ja vajadustest lähtuvat abi. 2015. aasta suvel käivitati Norra rahastuse toel 

seksuaalhälbelise käitumise probleemidega isikutele mõeldud nõustamisliin STOPP, mis jätkas 

tegutsemist 2015. aasta lõpuni koos vajaliku teavitustööga ning 2016.aasta juunis liin küll töötab, 

kuid teavitustööks vajalike ressursside puudumise tõttu ei ole aktiivses kasutuses.  Ideaalis võiks 

selline nõustamisliin olla selgelt seotud muude sihtrühmale suunatud tervishoiuteenustega. 

Lisaks on aga puudu suunatud kommunikatsioonist sihtrühmale, kes nimetatud teenuseid 

vajaksid ning samuti vajaksid kindlust, et sarnaste probleemide korral on võimalik õigete 

sekkumiste kaudu abi saada.  

 

VES 2015-2020 rakendusplaan105 näeb ette, et järgmise 2-3 aasta jooksul jõutakse selleni, et 

seksuaalhälbelise käitumisega isikutel ravi ja psühholoogilise nõustamise pakkumiseks (tegevus 

4.1.3.) koostab SoM kontseptsiooni seksuaalhälbelise käitumisega isikutele nõustamise ja ravi 

osutamise kohta (esialgne tähtaeg oli 2015, uus tähtaeg 2019) ning selline ravi ja nõustamine 

oleks kättesaadav Haigekassa rahastusel (esialgne tähtaeg 2015, uus tähtaeg 2018). Samuti on 

sotsiaalministeeriumi vedamisel kavas kliinilise seksuoloogia pädevuskeskuse106 

väljaarendamine 2018.aastaks Viljandi haigla juurde.  

 

Kuigi hetkel pakub karistuse alternatiivina kompleksravi hankega leitud teenuseosutaja, võiks 

tulevikus teenust pakkuda asutus(ed), kes samasisulist ravi pakuvad ka isepöördujatele 

kogukonnas. Kompleksravi pakkumine ei peaks olema spetsiifiline teenus, mida vaid kuriteo 

toimepanemises süüdimõistetutele pakutakse.  

 

3.5. Ravikohustus käitumiskontrolli kohustusena 
 

Lisaks kompleksravile võib seksuaalkurjategijate ravi, psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule 

pöördumise kohustus, arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut, olla 

kohtu poolt määratud ka käitumiskontrolli ajal kontrollinõudena (KarS § 75). Kui süüdlane lubab 

oma käitumist parandada ja võtab endale ise muid kohustusi – nt raviprogrammis osalemine, võib 

kohus need kohustustena kinnitada.107 Kriminaalhooldusaluseid, kellel on kohustus alluda 

ettenähtud ravile käitumiskontrolli nõudena, on oluliselt rohkem kui vangistuse osalise 

asendamisega ravialuseid (25 vs 2 perioodil 2013-2015, vt tabel 11, Lisa 5). Lisaks on 

käitumiskontrolli ajal süüdlane kohustatud järgima erinevaid teisi kontrollinõudeid (nt elama 

kohtu määratud alalises elukohas, ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel 

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele, esitama kriminaalhooldajale andmeid oma 

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta jne). 

 

2013 – 2014. aasta süüdimõistva lahendi saanud kohtuasjade puhul on näiteid, kus kahtlustatav 

või süüdistatav on iseseisvalt pöördunud ravile ning raviteenuse osutaja on saanud teraapias 

osalemist ning vastava motivatsiooni omamist ka kinnitada (nt „X on pöördunud (….) kliinilise 

psühholoogi vastuvõtule seoses pealetükkivate seksuaalsete sundmõtetega; isik pöördunud 

                                                           
105 Kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/rakendusplaan-aastateks-2015-2018.  
106 Kompetentsikeskuse ülesandeks oleks hinnata erialaspetsialistide koolitusvajadust, korraldada või tellida 
koolitusi, teha ettepanekuid analüüsi-uuringute teemade osas, koondada erialaspetsialiste, kes mh arendavad 
seksuaalkurjategijate ning seksuaalhälbeliste isikute rehabiliteerimisteenuseid, koostavad vajadusel ravijuhiseid.   
107 KarS §75 lg4.  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/rakendusplaan-aastateks-2015-2018
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vastuvõtule omal soovil  ning on motiveeritud teraapiaks“). Ühel sellisel juhul mõisteti isikule 

mittekontaktse seksuaalkuriteo eest 3-aastane tingimisi vanglakaristus 3-aastase katseajaga ning 

kohustus läbida seksuaalsuunitlushäirete raviprogramm enda valitud seksuoloogi või psühhiaatri 

juures.  

 

Käitumiskontrolli osana ravikohustuse määramine toimub samuti süüdlase nõusolekul ning 

kohtu poole pandud kohustusena. Kahe erineva mehhanismi kaudu ravikohustuse määramine 

ning täitmine on aga praktikas kohati segadusttekitav. Spetsialistide ning ekspertidega läbi viidud 

intervjuudest selgus, et kompleksravi (KarS § 69²) ning käitumiskontrolli kohustusena ravile 

allumise kohustust (KarS § 75 lg 2 p 5) aeti kohati segamini. Intervjueeritud prokuröridest mitte 

kõik ei olnud teadvustanud, et KarS § 75 lg 2 p 5 käitumiskontrolli kontrollnõude „alluda 

ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud“ all võiks mõelda ka 

seksuaalsuunitlushäirega seotud ravi, mitte vaid uimasti- ja alkoholisõltuvuse ravi. 

 

Mõnevõrra eksitusi tekitav süsteem võib omakorda tingida selle, et ravimotivatsiooni ning 

vajadusega seksuaalkuritegusid toime pannud isikud ei jõua (nt seksuaalsuunitlushäire 

spetsiifilisele) ravile, mis aitaks  neil uute tegude toimepanemist ennetada. Seega peaks süsteemi 

selguse ning tõhususe huvides toimuma kahtlustatava, süüdistatava, kinnipeetava või vanglast 

vabanenud (kriminaalhooldusaluse) isiku ravivajaduse hindamine, ravile suunamine, raviteenuse 

osutaja leidmine või kokkuleppimine ning ravile allutamise otsustamine sarnaselt. Samuti peab 

tõenduspõhise ravi sisu arendamine teenusepakkuja ja/või kompetentsikeskuse poolt olema 

terviklik Eesti vajadusi arvestades.  

 

Aastatel 2013-2015 määrati kokku 25-le seksuaalkuritegude toimepanemises süüdi mõistetud 

kriminaalhooldusalusele kohustus alluda ettenähtud ravile olles selleks eelnevalt nõusoleku 

andud (vt Tabel 11, Lisa 5). Käitumiskontrolli kohustusena on allutatud ravile kokku 19 süüdlast, 

sh neist 13 2013. aastal. Lisaks on samal perioodil kohustus alluda ettenähtud ravile pandud 5 

juhul šokivangistuse lisana ning ühel juhul sõltuvusravina. Kuigi need arvud on suuremad 

võrreldes kompleksravi kahe näitega, nähtub siit, et kohustust alluda ravile ei ole süüdimõistetud 

seksuaalkurjategijatele pandud kuigi sageli.  Osa intervjueeritud kohtunike sõnul näevad nemad, 

et KarS § 75 alusel määratud kohustus osaleda sotsiaalprogrammis võiks tähendada vastavalt 

selle kohustuse sisustamisele ka seda, et süüdlane käib sotsiaalprogrammi nime all ka psühhiaatri 

või psühholoogi vastuvõtul, teraapias. Psühholoogide hinnangul peaks teraapia olema reeglina 

põhieesmärk ning sotsiaalprogramm täiendav kohustus.  

 

Me oleme sellele lähenenud läbi § 75 lg 2 p 5 ehk sätestanud kohustuse läbida enda poolt 

finantseeritud seksuaalsõltuvuse häirete programmi enda poolt valitud seksuoloogi või psühhiaatri 

juures, teavitades kriminaalhooldajat ravi sooritava isiku nimest, samuti teavitades 

kriminaalhooldajat regulaarselt ravil käimise kuupäevadest. (Kohtunik) 

 

Meil ongi see, et prokuratuur on kokkuleppe sõlminud ja pannud inimesele kohustuse. Kui kokkulepe 

tuleb, siis meie seda muuta ei saa. Prokuratuuris peab suhtumine muutuma. (Kohtunik) 

 

2014. – 2015. aasta jooksul olid kriminaalhooldusel seksuaalkurjategijatest vanglast vabanenud 

12, šokivangistuselt 11 ning ÜKT-ga 6 isikut. 2015. aastal suunati kriminaalhooldusele kokku 33 

seksuaalkurjategijat.  
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Tabel 7. Seksuaalkurjategijate kriminaalhooldusele suunamise liigid 2014-2015 

 2014 2015 
 Kontaktsed Mittekontaktsed Kontaktsed Mittekontaktsed 
Käitumiskontroll 17 13 23 8 
Sh käitumiskontroll 6  13 8 
Mõjutusvahend 1    
Šokivangistus 2 2 7  
Vanglast 8 1 3  
Sõltuvusravi    1 
KarS ÜKT 5  1  
Erakorralise ettekandega isikuid 6 3 9 1 
Erakorralisi ettekandeid kokku 6 4 20 3 
Allikas: JuM, vanglate osakond.  

 

2015. aasta lõpu seisuga108 on seksuaalkuritegusid toime pannud kriminaalhooldusaluseid 131 

ning neist kriminaalhooldusalustest 15 puhul on sekkumisena välja toodud 

"psühholoog/psühhiaater“. Registrikannete põhjal on võimalik tuua ülevaade, millise 

nõustaja/arsti juures kriminaalhoolduslaused käinud on.  

 
Tabel 8. Nõustaja/arst, kelle juures kriminaalhooldusel olevad seksuaalkurjategijad vastuvõtul käinud on 

Kus/kes Mitu isikut Visiitide/kohtumiste arv/muu märkus 

Vanglapsühholoog 3 18 - 27 

OÜ Arstlik Perenõuandla 2 Psühhoterapeutlised vestlused 

TÜ kliinikum (psühhiaater) 2  

Viljandimaa psühhiaater 2  

Tartumaa psühhiaater 2  

Läänemaa psühhiaater 1  

Seksuaaltervise kliinik 1 Psühhoteraapia, seksuaalnõustamine 

OÜ Arstlik Perenõuandla 2 Kompleksravi 

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 1 Psühholoogi vastuvõtt 

Ebaselge sisend (arvatavasti psühholoog 
Tartumaalt) 

1  

  

Täpsem ülevaade visiitide kordadest on vanglapsühholoogide vastuvõttude puhul. Üksikutel 

juhtudel (15-st 2-3 juhul) võeti isik vastu ühekordselt – edaspidise nõustamise ega ravi vajadust 

spetsialisti poolt ei nähtud. Ülejäänud isikute puhul oli toimunud vähemalt 3 vastuvõttu, kuid 

täpset ülevaadet nõustamise kordade või ravi kestusest registrikannete põhjal käesoleva 

analüüsi käigus teha ei olnud võimalik. Edaspidi peaks sedalaadi ülevaadete koostamine olema 

perioodiline ning registri kanded peaksid olema tehtud selliselt, et väljavõtte teostamine 

toimuks lihtsalt. Teisest küljest ei ole käitumiskontrolli kohustusena ravikohustuse täitmine 

(ravi tingimused, kestus jms) täpsemalt, nii nagu kompleksravi puhul, reguleeritud. Sellest 

lähtuvalt on nii kriminaalhooldusaluste, kriminaalhooldusametnike ning ka teenuseosutajate 

seisukohast palju lahtisi küsimusi, mis tingivad ravikohustuse täitmise praktika ebaühtluse ning 

tõenäoliselt ka vähese tõhususe. Praktikas puudub selge koostöökord vanglasüsteemi ning 

tervise- ja sotsiaalvaldkonna vahel ning vastastavad kokkulepped (nt infovahetus ravikohustuse 

täitmise korral). Näiteks on kriminaalhooldusaluse kohustus käitumiskontrolli kohustuste 

täitmise osas kriminaalhooldajale andmete esitamine (KarS § 75 lg 2 p 3), kuid praktikas ei ole 

                                                           
108 31.12.2015 JuM vanglate osakonna esitatud andmed e-kirjaga.  
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kriminaalhooldajad veendunud, kas kohustuse täitmine oli sisuline109 (mitte vaid formaalse 

kinnituse saamine nt psühhiaatri visiidi toimumise kohta) ning psühhiaatrite-psühholoogide 

seisukohast on välja toodud teadmatust, kas, mis infot ning kellele peaksid nemad esitama, kui 

kriminaalhooldusalune vastuvõtule pöördub. Vajalik on kokku leppida osapoolte roll ning 

kohustused infovahetuse osa juhul, kui kriminaalhooldusalune pöördub psühhiaatri või 

psühholoogi vastuvõtule.  

Praktikas on seksuaalkuriteos süüdimõistetud ravikohustuse määramist ka vaidlustanud, kuigi 

ettenähtud ravile allutamine eeldab isiku poolt nõusoleku andmist. Ühel juhul leidis kaitsja, et 

ravikohustus ei ole põhjendatud, kuna ekspertiisiaktis ei ole öeldud, et isikul esineks 

seksuaalsuunitlushäire ka üldiselt, väljaspool kuriteo toimepanemise hetke. Seega võib 

ekspertiisi käigus antud hinnang mõjutada ka käitumiskontrolli kohustuste lisamist.  

 

Näide 8 puhul (vt all) oli maakohut otsusega seksuaalkuriteos süüdi mõistetud isikule pandud 

kohustus alluda ettenähtud ravile. Ringkonnakohus tühistas aga maakohtu otsuse just 

ravikohustuse osas. Süüdlast karistati tingimisi kaheaastase katseajaga.110 Kaitsja taotlus 

ringkonnakohtule oli järgmine: taotleme eksperdi ülekuulamist kohtus ekspertiisiakti sisu 

selgitamiseks, st kuidas ja millest tulenevalt on jõudnud ekspert järelduseni, et A-l esineb 

seksuaalsuunitluse häire - sellisele järeldusele jõudmise arutluskäik ei nähtu ekspertiisiaktist ning 

vajab täiendavat selgitamist. Süüdimõistetu kaitsja taotlusel tühistas ringkonnakohus maakohtu 

otsuse kohustada A-d minema psühhiaatri vastuvõtule. Ringkonnakohus põhjendas enda otsust 

järgmiselt: ekspertiisiakti põhiosas kirjeldatavad uuringud on konkreetse ekspertiisiliigi 

spetsiifiline küsimus. Uuringute ja metoodika valimisel on ekspert vaba, kuid tal on kohustus neid 

ekspertiisiaktis kirjeldada. Nimetatud ekspertiisiakt on kohtukõlbmatu tõend arvamuse 

kontrollimatuse tõttu ning tuleb jätta tõendikogumist välja. Lisaks on ambulatoorse seksuoloogia 

ekspertiisiaktis ekspert avaldanud arvamust, et kuritegude toimepanemise ajal esines A 

seksuaalsuunitluse häire. Aktis aga ei käsitleta, kas enne või pärast sündmusi  ei esinenud sellist 

häiret või kas A vajaks asjatundlikku ravi jms. Eksperdiarvamusest järeldub, et pedofiiliaga oli 

käesoleval juhul tegemist ainult süüdistuses märgitud ajal, mitte enne ega pärast süüdistusaktis 

kirjeldatud sündmusi. 

 

Antud näite puhul ei ole teada, miks isik  sotsiaalprogrammis osalemise, psühhiaatri vastuvõtule 

pöördumise kohustuseks nõusolekut anda ei soovinud. A-le määratud karistuse kohaselt ei 

oleks vangistuse osaline asendamine kompleksraviga olnud võimalik. Samas on tegemist ühe 

näitega, kus ekspertiisiaktis on ekspert andnud hinnangu, et isiku „seksuaalne häire vajab 

kindlasti ravi. A-l on vajalik psüühiline ravi ning seda ravi saab ta läbi viia ambulatoorselt.“ 

 

Näide 8. Ambulatoorse ekspertiisi aktist tõendab, et A-l esines temale inkrimineeritavate 

kuritegude toimepanemise ajal seksuaalsuunitlushäire - pedofiilia. Tal esines korduvalt 

kõrgendatud huvi alaealise porno vastu; ta on alaealistele seksuaalselt lähenenud. Tal esinevat 

                                                           
109 Kriminaalhooldusalused ei jaga ise alati kriminaalhooldusametnikule objektiivset ega usaldusväärset infot 
kohustuste täitmise kohta.   
110 Isikule maakohtus mõistetud karistuseks oli 3 aastat ja 6 kuud vangistust, mida vähendati kolmandiku võrra 
ja määrati 2 aastat ja 4 kuud vangistust. KarS 74 alusel jättis kohus vangistuse tingimisi täitmisele pööramata 
kaheaastase katseajaga. Lisaks määrati isikule KarS 75 lg 1 kontrollnõuded ning KarS 75 lg 2 alusel kohustati 
katseaja esimese kahe kuu jooksul pöörduma psühhiaatri vastuvõtule ning alustama kriminaalhooldaja poolt 
soovitatud sotsiaalabiprogrammi. 
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seksuaalset orientatsiooni ei saa lõplikult ravida. A oli temale inkrimineeritavate kuritegude ajal 

võimeline aru saama oma tegude keelatusest; oma tegusid võimeline juhtima; oli temale 

inkrimineeritavate kuritegude ajal süüdivusseisundis. (...) Käsitletud kohtuseksuoloogiline 

ekspertiisi akt kinnitab, et psühhiaatrilist sundravi A ei vaja. Seega ei ole teda vaja isoleerida 

ühiskonnast ega karistada reaalse vangistusega. A seksuaalne häire vajab kindlasti ravi. A-l on 

vajalik psüühiline ravi ning seda ravi saab ta läbi viia ambulatoorselt. Rahalise karistuse 

mõistmine osade kuritegude eest ei ole otstarbekas ning paneb A raskesse olukorda.  

 

Senise praktikat puhul on näha, et käitumiskontrolli kohustusena on ravikohustus 

„vähepopulaarne“, sellise kohustusega kriminaalhooldusaluste osakaal on vähene arvestades, et 

hinnanguliselt 1/3 seksuaalkuritegude toimepanijatest esineb mõni parafiilia. Teisest küljest 

peakski ravikohustus, mis küll eeldab alati isiku nõusolekut, olema seotud vastavat vajadust 

kinnitava hinnanguga psühhiaatri ja/või kliinilise psühholoogi poolt. Kuna hetkel on selle 

hinnangu allikaks eelkõige kohtupsühhiaatria-ja/või kompleksekspertiis, mida määratakse ca 

12% seksuaalkuritegudes kahtlustatavatest või süüdistatavatest, ei ole valdava osa 

seksuaalkurjategija puhul nende seksuaalsuunitlushäirete esinemise või mitte esinemise 

hinnang teada/tehtud.  

 

Mitmed intervjueeritud menetlejad ning kohtunikud nentisid arutelu käigus, et ka osa 

mittekontaktsete seksuaalkuritegude toimepanijate, kes on näiteks pornosüütegusid toime 

pannud korduvalt, olek, käitumine ning teo iseloom tunduvad nö haiglased – viitavad 

seksuaalhäbelise käitumise probleemidele. Kuigi osa prokuröre leiab, et ravida võiks ka seda 

gruppi, kes kontaktseid seksuaalkuritegusid toime ei ole pannud (nö kergemate tegude 

toimepanijaid), ei ole praktika käitumiskontrolli tingimusena ravikohustuse määramise osas 

kuigi sage.  

 

Mida on prokuratuur öelnud, et miks nad neid ei kasuta? Tegelikult kergemate hulgas on piilujad 

ja liputajad, nende puhul on olnud palju kokkuleppeid. Miks ei kasutata seda siis? (Kohtunik) 

 
Raviteenuse osutaja valik ning ravile suunamine  

Käitumiskontrolli raames isikule pandud ravikohustuse korral tuleks lähtuda tervishoiuteenuste 

osutamise üldisest korraldusest. Kui raviteenused on Haigekassa hinnakirja alusel finantseeritud 

Haigekassa eelarvest ning kliendile tasuta, siis on need tasuta ka kriminaalhooldusalustele. Seda 

sõltumata sellest, kas ravikohustuse määramisel on lisaks märgitud, kas isik peaks pöörduma 

psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule või on märgitud, et isik peaks minema ravile, mis on 

mõeldud seksuaalsuunitlushäire probleemide korral. Sellised teenused nagu diagnoosi panemine 

ning raviplaani koostamine, on Haigekassa teenuste loetelus toodud. Juhul, kui isik soovib lühema 

järjekorra alusel teenusele pöörduda, peab ta selle eest tasuma sarnaselt kõigi teiste teenusele 

pöördujatega. Kui isik soovib oodata ravijärjekorda tavakorra alusel111, ei pea ta teenuse eest 

eraldi maksma. Kui isik läheb vastuvõtule ilma saatekirjata, siis tuleb tal teenuse eest maksta.   

 

Käitumiskontrollil olles ravikohustuse täitmisega on lisaks sobiva teenusepakkuja leidmisele 

probleemiks mitmel juhul teenuse eest tasumine. Juhul kui kriminaalhooldusel 

seksuaalkurjategija, kellel on kas ravikohustus või ta on ise soovinud võtta lisakohustuse, on ravi 

saamine raskendatud juhul, kui isik peab mingis osas ravi eest ise tasuma. Kohtuotsustes on sageli 

                                                           
111 Psühhiaatri vastuvõtutasu esmavisiidi eest on 5 eurot.  
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sõnastatud ravile allumise kohustus koos märkega „enda poolt finantseeritud seksuaalsõltuvuse 

häirete programmi“ (vt ptk 3.5.), millega on rõhutatud, et programm või ravi peab olema 

süüdimõistetu enda poolt finantseeritud. Samas, kui valitud raviteenus on Haigekassa 

raviteenuste nimekirjas, mille eest ravikindlustatu ise tasuma ei peaks, on märge, et isik peaks ise 

ravi finantseerima, eksitav.  

 

Psühhiaatri vastuvõtule saab mistahes eriarsti saatekirja alusel. Saatekirja psühhiaatri 

vastuvõtule saab väljastada ka arst, kellel ei ole sel hetkel haigekassaga lepingut. Soovitav oleks 

saatekiri psühholoogi juurde vastuvõtule saamiseks saada sama asutuse psühhiaatrilt. 

Psühhiaater saab kliendi edasi suunata ka kliiniliste psühholoogide juurde, kes on Haigekassa 

partnerid. Psühholoog (mitte kliiniline), kes töötab asutuses, kellel on Haigekassaga leping, saab 

ka osutada teenust kliendile tasuta  - nii et haigekassa maksab teenuse eest. Seejuures on üks 

intervjueeritud teenuseosutaja leidnud, et raha puudumine on ravi reaalsel läbimisel üks 

sõlmküsimusi lähtuvalt ka sellest, et paljudel vanglast vabanenutel ei ole töökohta. Juhul kui isik 

on kord asunud tasulist teenust saama, on tal võimalik hakata saama ka tasuta teenust, kui ta saab 

saatekirja ning peab seega ootama ka tavapärases järjekorras.112  

 

Minu praktikas isik kaebas, et tal puuduvad rahasummad sõiduks Tallinnasse ravile.  Peab olema 

võimalik saada vastav ravi kohapeal.  (Prokurör, Viru) 

 

Olukorda lihtsustaks ühe koordineeriva kompetentsikeskuse olemasolu, kes vajadusel 

koordineeriks seksuaalhälbeliste isikute, sh seksuaalkuriteos süüdimõistetute, aga ka nö 

isepöördujate ravi osutamist (sh vajadusel mitmes piirkonnas üle Eesti). Minimaalselt on vajalik 

koondada loetelu arstidest, terapeutidest, kliinilistest psühholoogidest, kes oleks valmis 

seksuaalkurjategijate või ka isepöördujate raviga tegelema, kellega kriminaalhooldajad saaksid 

koostööd teha ning ravikohustuse või ka ravisoovi korral sujuvalt teenusele suunata. Seejuures 

jääb ravile soovijal valik teenusepakkuja ise valida. Stabiilne ning kvaliteetne teenuse pakkumine 

eeldab kõigi vajalike (sh seksuoloogia-alase) pädevustega spetsialistidest meeskonna 

komplekteerimist, koolitamist ning järjepidevat arendamist.  

 

3.6 Koolitusvajadus 
 

Kõik analüüsi käigus intervjueeritud spetsialistid tõid välja, et vajadus oleks täiendavate 

koolituste järele, milles käsitletaks erinevaid seksuaalkurjategijatega seonduvaid teemavaldkondi 

alates teoreetilistest käsitlustest kuni praktiliste tegevusjuhiste selgitamiseni. Seni on 

intervjueeritud läbinud üksikuid valdkonnaspetsiifilisi koolitusi. Spetsialistid, kes lähtuvalt 

ametlikust spetsialiseerumisest või isiklikust professionaalsest huvist on rohkem valdkonnale 

keskendunud, on rohkem tutvutud ka erinevate seksuaalkurjategijate käitumist, seksuaalhälbelist 

käitumist selgitavate ning sihtrühmale mõeldud sekkumiste tõhususe uuringute tulemustega.  

Samas napib eestikeelset valdkonnaspetsiifilist kirjandust, mis hõlbustaks kindlasti omal käel 

koolitumist.  

 

 

 

                                                           
112 Ravijärjekordi reguleerib „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13252887. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13252887
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Prokurörid 

Alaealiste asjadega, sh seksuaalkuritegude menetlemisega tegelevad prokurörid tõid välja 

üksikud seksuaalkurjategijate-teemalised meeldejäävad koolitused ning seminarid113. Tegemist 

ei ole olnud süstemaatiliste koolitustega, mida näiteks iga seksuaalkuritegude menetlemisega 

tegelev või tegelema hakkav prokurör peaks olema läbinud enne juhtumite menetlemisega kokku 

puutumist. 2013. aastal toimunud koolitust seksuaalkurjategijate kompleksravi teemal hinnati 

vajalikuks, kuid kuna tegemist oli ühekordse koolitusega, ei olnud see piisav ning koolitusel ei ole 

osalenud kõik valdkonnaga seotud spetsialist (sh vanglaametnikud, kriminaalhooldajad, 

politseiuurijad jt). Seega ei ole kõik prokurörid saanud (kordus-)koolitusi seksuaalkurjategijate 

kompleksravi teemal.  

 

Teema on selline, et võiks olla algusest peale, et miks on see, miks inimene selliseks muutub, kõik need 

arengufaasid, et mis temaga toimub, kuidas saab inimene seksuaalkurjategijaks ja kui palju üldiselt 

neid ohvreid on olnud enne kui ta vahele jääb. (Prokurör) 

 

Vanglaametnikud, kriminaalhooldajad 

Vägivalla ennetamise strateegia raames viidi tegevuse „vägivallakuritegude toimepanijate  

vanglasüsteemis kohtlemise arendamine“ (4.2.2.) Sisekaitseakadeemia ning JuMi vanglate 

osakonna koordineerimisel läbi koolitused vangla- ja kriminaalhooldusametnikele 2015. aastal. 

Vanglate osakonna koordineerimisel korraldatakse järjepidevaid koolitusi seksuaalkurjategijate 

riskihindamise teemal. Samas oli seni ning on jätkuvalt vajalik arendada vanglasüsteemiametnike 

üldist teadmist seksuaalkurjategijatest, mis toetaks spetsiifilistel sekkumisprogrammide 

rakendamise põhistel ning riskihindamisel koolitustel omandatud teadmisi ning aitaks luua 

tervikpilti sihtrühmaga tegelemiseks. Samuti on vajalik korraldada valdkondadeüleseid 

seminare114, et muuta koostööd eeldavate probleemide lahendamine sujuvamaks. Selleks, et 

kriminaalhooldusametnikud aitaksid süsteemselt välja selgitada kompleksravi kohaldamise 

sisulist asjakohasust, oleks vajalik ametnike valdkonnaspetsiifilise pädevuse tõstmine ning pidev 

arendamine.  

 

Kohtunikud 

Kohtunikel on Riigikohtu koolitusosakonna poolt korraldatuna ning JuMi sisulisel toetusel 2016. 

aasta sügisel kavas koolitused, kus käsitletakse korraga mitut sund-, sõltuvus- ning asendusraviga 

seonduvat, muuhulgas ka seksuaalkurjategijate kompleksravi teemat. Intervjueeritud kohtunikud 

                                                           
113 Riigiprokuratuuri personaliosakonna vastus päringule 26.10.2015. e-kirja teel. Mainitud koolitused, kus 

prokurörid seoses seksuaalkurjategijate teemaga osalenud on: 1-päevane koolitus 2015 sügisel, mille 
põhiteemaks oli seksuaalkuritegude ohvrite abistamine, aga käsitleti ka seksuaalkurjategijate käitumisega 
seonduvat; 2-päevane rahvusvaheline laste vastu suunatud kuritegevuse vastase võitlemise teemaline seminar 
(EU-U.S. operational cooperation to counter transnational child sex offenders) 2015 sügisel Brüsselis; 2 prokuröri: 
9-päevane internetis laste seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemise teemaline seminar (16th Europpol Training 
Course on Combating Online Sexual Exploitation of Children (EC3-COSEC)’) 2015.a sügisel Saksamaal; kursuse 
põhieesmärk oli, kuidas arvuti kaudu tõendeid koguda, aga räägiti ka kannatanute ja kahtlustatavate 
kindlakstegemisest (tuvastamisest) ja psühholoogilisest poolest; õppevisiit Taani 2010.a Eesti JuMi korraldusel, 
seksuaalkurjategijate ravivõimaluste ning –süsteemidega tutvumine. Sisekaitseakadeemias korraldatud koolitus 
kompleksravi regulatsiooniga seoses; 2-päevane koolitus 2014.a kevadel TTÜs teemal arvuti ja lapsed (põgusalt 
puudutati ka seksuaalkurjategijate käitumist ja ravi probleeme). 
114 19.mail 2016 toimus Tallinnas Põhja-Balti koostööseminar teemal „Seksuaalkurjategijate ravi ning 
rehabilitatsioon“, kus osales ligi 90 eksperti Põhja ja Balti riikidest. http://www.just.ee/en/treatment-sexual-
offenders.  

http://www.just.ee/en/treatment-sexual-offenders
http://www.just.ee/en/treatment-sexual-offenders
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avaldasid aga soovi, et koolitused oleksid ühised kõigile valdkonnaga seotud spetsialistidele. 

Samuti leiti, et oleks vajadus spetsialiseerumise järele.  

 

Seda ka, et koolitused peaks olema ühised kõigile, kes valdkonnaga tegelevad. Me peaks infot saama 

samadel alustel nagu prokuratuur saab, nagu uurijad saavad. Et me räägiks ühtede terminitega, et 

me teaks, millest teine pool räägib, kui ta räägib seksuaalhälbest. (…) Üle Eesti on kohtutes 4-5 

inimest, kes sellega igapäevaselt tegelevad, siis pole mõtet koolitada 40 inimest, vaid just neid nelja. 

Meie kohtutes on puhtalt isiklikust huvist spetsialiseerumine, aga suuremates kohtutes peaks olema 

suund see, et keegi ikka spetsialiseerub. (Kohtunik) 

 

Psühhiaatrid ning terapeudid 

IATSO seksuaalkurjategija ravijuhis seab teatavad soovituslikud nõuded ning toob välja 

põhimõtted ka seksuaalkurjategijatega töötavate spetsialistide pädevuse osas: „akadeemilise 

kraadi omamine käitumisteaduste, meditsiini või psühhosotsiaalsete kliiniliste teenuste 

osutamise vallas ei tõesta tingimata, et isikul on piisav pädevus parafiiliaga või 

seksuaalkuritegudega seotud probleemide hindamiseks või raviks. Seksuaalkurjategijaid 

hindavad ja/või ravivad inimesed peaksid olema läbinud kliinilise väljaõppe ning saanud 

erinevate psühhiaatriliste ja psühholoogiliste haigusseisundite diagnoosimise ja ravi kogemusi, 

samuti erikoolitust ja kogemusi parafiilia diagnoosiga kurjategijate või seksuaalkurjategijatega 

seotud probleemide hindamise ja ravi alal. Seda peaks üldjuhul kajastama psühhiaatri, 

psühholoogi või kliinilise psühholoogi kutsetunnistuse olemasolu ning dokumendid koolituse ja 

kogemuste kohta mitmesuguste seksuaalhäirete, sealhulgas parafiilia ja seksuaalkuriteod, 

diagnoosimise ja ravi alal. Ravi osutaja peab suutma panna diagnoose.“ 

 

Eestis tegutsevad psühhiaatrid, kohtupsühhiaatriaeksperdid, terapeudid ning nõustajad on 

väljendanud soovi (nii töökoosolekutel, enda pöördumistes, varasemates analüüsides kui ka 

käesoleva analüüsi intervjuudes) täiendkoolituseks seksuoloogia küsimustes. Samuti on 

käesoleva analüüsi teostamise käigus rõhutatud, et seksuoloogia teemadel peaks täiendõpet 

pakkuma Tartu Ülikooli Kliinikum lähtudes nii SoMi kui JuMi funktsioonide ning poliitikate 

elluviimise tagamise vajadustest. Lisaks on valdkonnas tegutsevad spetsialistid toonud välja, et 

antud sihtrühmaga töötamise motivatsioon ning tahe on seotud nii täiendõppe, püsiva koormuse 

ning sama valdkonnaga seotud olemise väljavaadetega tulevikus.  

 

Psühhiaatria ning psühholoogiva valdkonna pädevuse hoidmiseks ning arendamiseks oleks seega 

vaja:  

1) täiendõpet juba sihtrühmaga töötavatele spetsialistidele – nii siseriiklikku kui mõnel juhul 

välismaal stažeerimise võimaluste pakkumist eesmärgiga, et nõustamisteenuseid 

pakutaks seksuaalkuritegude toimepanemise ennetamiseks ka isepöördujatele115;  

2) sihtrühmaga töötavate spetsialistide ringi laiendamiseks täiendõppe pakkumist nt Tartu 

Ülikooli Kliinikumi poolt;  

3) võrgustikukohtumisi valdkondadeüleselt;  

4) välisekspertide osalusel seminaride ning konverentside korraldamist Eestis;  

                                                           
115 2015. aastal koolitati STOPP nõuandetelefoni kõnede vastuvõtjaid seksuaalsuunitlushäirete teemal MTÜ Eesti 

Abikeskused poolt juhitud info- ja nõustamisliini pilootprojekti raames, mida rahastati Norra finantsmehhanismi 
koduse ja soolise vägivalla programmi raames. Nõustamisliini jätkamine ning koolitatud telefoninõustajate 
rakendamine edaspidi ei ole hetkel jätkusuutlikult tagatud.  
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5) vanglasüsteemis töötavate psühholoogide ning psühhiaatrite puhul täiendava 

kvalifikatsiooni omandamise toetamist;  

6) kohtupsühhiaatriaekspertide koolitamist seksuoloogia küsimustes (EKEI, SOM, JUM 

koostöös).  

 

Kokkuvõtvalt on vajalik erialaspetsiifiliste ning valdkonnaüleste koolituste pakkumist nii baas-

kui täiendõppe vormis. Tõenduspõhise teadmise koondamise vastutus peaks olema vähemalt 

ühel kindlal asutusel Eestis, kuid on igati vajalik nii praktiliste kui akadeemiliste uuringute 

läbiviimine antud valdkonnas, mis võimaldaks  omakorda läbi viia koolitusi kogutud teadmise 

pinnalt. Tervise- ning sotsiaalvaldkonnaga seotud pädevuse arendamise eest peaks seisma 

sotsiaalministeerium kaasates õiguskaitsega haakuvatel teemadel ka justiitsministeeriumi koos 

enda allasutustega. Sellest lähtuvalt tuleks SoMil tagada juba kavandatud kompetentsikeskuse 

käivitamine (sh ambulatoorse raviteenuse pakkumise võimekus piirkondlike haiglate juurde), 

mille koordineerida peaks olema kogukonnas pakutava seksuaalhälbelise käitumise ning 

seksuaalsuunitlushäirega isikute raviteenuse välja arendamine, teenuse kommunikeerimine 

sihtrühmani ning seksuoloogia-alase võimekuse arendamine Eestis erinevate valdkondade 

spetsialistide seas.  
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Lisa 1 Seksuaalkuriteo liigid ning karistusmäärad 

 

Tabel 9. Seksuaalkuritegude süüteokooseisud ning karistusmäärad 01.11.2015 seisuga 

Kuriteokoosseis Karistatakse:  

Seksuaalse enesemääramise vastased süüteod 

§ 141.  Vägistamine 

(1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga 
teo toimepanemise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud 
võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama 

1-5-aastase 
vangistusega  

 (2) Sama teo eest: 
1) kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes; 
 2) kui see on toime pandud grupi poolt;]  
 3) kui sellega on tekitatud kannatanule raske tervisekahjustus; 
 4) kui sellega on põhjustatud kannatanu surm; 
 5) kui sellega on kannatanu viidud enesetapuni või selle katseni või 
 6) kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos 
sätestatud kuriteo 

6-15-aastase 
vangistusega  

§ 1432.  Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades 

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isikuga suguühtesse astumise 
või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, ära kasutades kannatanu 
sõltuvust süüdlasest või kuritarvitades saavutatud mõjuvõimu või usaldust, kui puudub 
käesoleva seadustiku §-s 141 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud 
võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama 

2-8-aastase 
vangistusega 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 
käesolevas jaos sätestatud kuriteo 

3-8-aastase 
vangistusega  

§ 144.  Suguühe järeltulijaga 

(1) Vanema, vanema õigustega isiku või vanavanema poolt lapse või lapselapsega 
suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest  

2-8-aastase 
vangistusega 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 
käesolevas jaos sätestatud kuriteo, 

3-8-aastase 
vangistusega 

§ 145.  Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega 

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või 
muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest 

kuni 5-aastase 
vangistusega 

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 
käesolevas jaos sätestatud kuriteo 

2-8-aastase 
vangistusega 

§ 1451.  Alaealiselt seksi ostmine  

(1) Alla kaheksateistaastase isikuga rahalise tasu või mis tahes muu hüve eest 
suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest 

kuni 3-aastase 
vangistusega 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud noorema 
kui neljateistaastase isiku suhtes 

kuni 5-aastase 
vangistusega 

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teo eest, kui see on toime pandud 
isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo 

2-8-aastase 
vangistusega 

Süüteod alaealise vastu 

§ 1751.  Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine 

(1) Lapspornole teadvalt juurdepääsu taotlemise eest või noorema kui 
kaheksateistaastase isiku osalusel toimuva pornograafilise etteaste teadliku jälgimise 
või noorema kui neljateistaastase isiku osalusel toimuva pornograafilise või erootilise 
etteaste teadliku jälgimise eest  

Rahalise 
karistuse või 
kuni 2-aastase 
vangistusega.  

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 
käesolevas paragrahvis või §-s 175 või 178–179 sätestatud kuriteo 

kuni 3-aastase 
vangistusega.  

§ 178.  Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine 
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(1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui 
neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, 
kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või 
hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise 
eest  

rahalise 
karistuse või 
kuni 3-aastase 
vangistusega 

(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 
käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 1781 või 179 sätestatud kuriteo 

1-3-aastase 
vangistusega 

§ 1781.  Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks 

(1) Nooremale kui kaheksateistaastasele isikule, kes ei olnud võimeline toimunust aru 
saama, või nooremale kui neljateistaastasele isikule kohtumisettepaneku tegemise või 
temaga kohtumiskokkuleppe sõlmimise eest ning kohtumist ettevalmistava teo tegemise 
eest, kui kohtumise eesmärk on panna nimetatud isiku suhtes toime käesoleva 
seadustiku §-s 133, 1331, 141–1451, 175, 1751, 178 või 179 sätestatud seksuaalse 
iseloomuga süütegu 

Rahalise 
karistuse või 
kuni 3-aastase 
vangistusega 

 (11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 
käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 178 või 179 sätestatud kuriteo 

1-3-aastase 
vangistusega 

§ 179.  Lapseealise seksuaalne ahvatlemine 

(1) Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle 
reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise 
või sellisele isikule seksuaalse kuritarvitamise näitamise või sellise isiku nähes 
suguühtesse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest 

krahalise 
karistuse või 
kuni  3-aastase 
vangistusega  

(11) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 
käesolevas paragrahvis või §-s 175, 1751, 178 või 1781 sätestatud kuriteo 

1-3-aastase 
vangistusega 
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Lisa 2. Karistusseadustiku § 692 
 

§ 692.  Vangistuse asendamine raviga 

 (1) Kui isikule mõistetakse kuuekuuline kuni kaheaastane vangistus teo eest, mille ta on toime 

pannud ravitava või kontrollitava psüühikahäire tõttu, võib kohus asendada vangistuse raviga. 

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut võib seksuaalkurjategijate kompleksravi korral 

kohaldada üksnes osalise asendamisena. 
 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut võib kohaldada tingimisi ennetähtaegse vabastamise 

eeldusena. 

 (4) Vangistus asendatakse raviga üksnes isiku kirjalikul nõusolekul, mille ta saab anda pärast 

seda, kui talle on selgitatud kõiki raviga kaasnevaid mõjusid. 

 (5) Ravi tähtaeg ei või olla lühem kui kaheksateist kuud ega pikem kui kolm aastat. 

[RT I, 26.02.2014, 1 - jõust. 08.03.2014]  

 (6) Ravi käesoleva paragrahvi tähenduses on: 

 1) narkomaanide sõltuvusravi isikule, kes on kuriteo toime pannud narkomaania tõttu; 

[RT I, 26.02.2014, 1 - jõust. 08.03.2014] 

  2) seksuaalkurjategijate kompleksravi täisealisele isikule, kes on kuriteo toime pannud 

seksuaalsuunitluse häire tõttu. 

 (7) Ravi seisneb süüdlase allutamises statsionaarsele või ambulatoorsele ravile, mille eesmärk on 

kuriteo toimepanemise põhjuseks olnud psüühikahäire ravimine või selle häire kontrolli all 

hoidmine. 

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]  

 (8) Ravi ajal peab süüdlane järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustusi vastavalt 

käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatule. 

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]  

 (9) Kui süüdlane hoiab ravist kõrvale, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, 

võib kriminaalhooldusametnik teda kirjalikult hoiatada või kohus määrata talle täiendavaid 

kohustusi vastavalt käesoleva seadustiku § 75 lõikes 2 sätestatule ja allutada süüdlane täiendavalt 

elektroonilisele valvele tema nõusolekul või pöörata süüdlasele mõistetud vangistuse täitmisele. 

Kui süüdlane võtab enne ravi tähtaja lõppemist tagasi ravi kohaldamise nõusoleku või kui ravi 

katkestatakse arsti ettekirjutusel ravi kõrvalmõjude või muu meditsiinilise näidustuse tõttu, 

pöörab kohus süüdlasele mõistetud vangistuse täitmisele. 

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]  

 (10) Kui süüdlane paneb ravi ajal toime uue kuriteo, mille eest teda karistatakse vangistusega, 

lõpetatakse tema suhtes ravi kohaldamine ning talle mõistetakse liitkaristus vastavalt käesoleva 

seadustiku § 65 lõikes 2 sätestatule. 

[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]  

 (11) Ravi rahastatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud korras. 

[RT I, 15.06.2012, 2 - jõust. 01.06.2013]  

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/115062012002
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Lisa 3. Seksuaalkuritegude toimepanemise ennetamine, VES 2015-2020  
 

Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 põhimõtted ning eesmärgid 

vägivallatsejate, sh seksuaalkuritegude toimepanijate kohtlemisel 

Valdkonna arendamiseks on VESis seatud järgmised eesmärgid116:  

 

1) Vägivallatsejate kohtlemine kogukonnas 

 Vabadusekaotust peab rakendama ohtlike kalduvuskurjategijate puhul, eelistatud peavad 

olema kogukondlikud ja tõendatud mõjuga meetmed. Kogukondlikud meetmed peavad muutma 

vägivallatsejate käitumist viisil, mis ei võõranda neid ühiskonnast, seejuures on esmatähtis kaitsta 

ohvrite turvalisust. Vanglakaristus suurendab riski, et vägivallatseja ei tule hiljem ühiskonnas 

õiguskuulekalt toime, ning see kasvatab omakorda uute kuritegude riski (p. 73).  

 Vaja on luua nõustamisvõimalused võimalikele vägivallatsejatele, kes on motiveeritud ise 

oma probleemiga tegelema. Tuleb analüüsida, kas seksuaalkurjategijatele vangistusalternatiivina 

loodud kompleksravi on kättesaadav kõikidele seda vajavatele sihtrühmadele või peab 

kompleksravi regulatsiooni korrastama. (p. 74) 

2) Vägivallatseja kohtlemine vanglas ja kriminaalhoolduses 

 Kuna vanglasse ja kriminaalhoolduse alla sattunud seksuaalvägivalla ja perevägivalla 

toimepanijad erinevad riskitaseme, käitumismustri ja sotsiaalse tausta poolest väga palju, tuleb 

pakkuda selliseid programme, mis vastavad sihtrühma vajadusele ja rehabiliteerivad suurima 

tõenäosusega. Programmide tõhus elluviimine ning ravi ja nõustamine vanglas ja 

kriminaalhoolduses aitavad vältida vägivallast tingitud märksa suuremaid kulusid, mis tekivad 

korduvate süütegude toimepanemise tõttu. Tuleb kaaluda kriminaalhooldusprogrammide 

kättesaadavaks tegemist ka laiemale sihtrühmale. (p. 76) 

 Vangla ja kriminaalhoolduse peamine eesmärk vägivallatsejatega tehtavas töös on toetada 

neid kuritegelikust käitumisest loobumisel. Selleks tuleb riskipõhise lähenemise kõrval pöörata 

senisest enam tähelepanu süüdimõistetu kriminogeensetele vajadustele, individuaalsele 

klienditööle ja kuritegevusest irdumist soodustavatele teguritele.  (p. 77) 

 

VES rakendusplaan aastateks 2015-2020117 näeb ette (tegevus 4.2.3.) seksuaalkurjategijate 

vangistuse alternatiivina kompleksravi arendamise läbi selle, et seksuaalkurjategijate 

kompleksravi on järjepidevalt pakutud (indikaator 1) ning seksuaalkurjategijate kompleksravi 

laiendamise vajalikkust on analüüsitud (2015-2016). Tegevuste elluviimise eest  on vastutajaks 

JuM. 2015.aastal oli kompleksravi kohaldamiseks ette nähtud 3500 eurot, 2016 - 2018. aastal igal 

aastal 20 000 eurot ehk kokku rakendusplaani esimesel perioodil (2015-2018) 63 500 eurot.  

 

 

  

                                                           
116 4. alaeesmärk: vägivallatsejate kohtlemise viisid on mõjusamad ja nende retsidiivsus on vähenenud.  
117Kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/rakendusplaan-aastateks-2015-2018.  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/rakendusplaan-aastateks-2015-2018
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Lisa 4. Teo ja/või seksuaalsuunitlushäire tunnistamine 
 

Tabel. 10. Seksuaalkuriteos kahtlustavate või süüdistatavate poolt teo tunnistamise määr ning seonduvad 
legendid 

Eitajad  ütleb, et kannatanu ise tahtis; eitab füüsilist/seksuaalvägivalda, kuid tunnistab 
vastupidi seksuaalvägivalda/füüsilist vägivalda;  

 arvas, et kannatanu oli vanem (oli täisealine); laadis kogemata lastepornot alla;  
 eitab süüks pandavat tegu nimetatud kannatanuga (pani toime teisel aja, teise 

kannatanuga); ütleb, et puudub seksuaalne huvi/motiiv, tegu tunnistab: teeb 
uurimistööd ning on põhimõtteliselt laste seksuaalse väärkohtlemise vastane; teo 
pani toime keegi teine – üks sõber hoopis;  

 ütleb, et ei ole mingisugust sellist kõlvatust teinud; ei oska öelda, miks ta arvutis 
lasteporno failid olid;  

 ütleb, et kannatanu oli üks teine tüdruk ja hoopis teisel ajal; kahtlustus on arusaadav, 
tema pedofiiliaga seotud faile levitanud ei ole, vaid laadis iseendale alla, kuna tahab 
kirjutada raamatut laste seksuaalsest väärkohtlemisest;  

 on kategooriliselt (lapsporno) levitamise vastu (kohtus tunnistab ennast süüdi). 
Osaliselt 
eitajad 

 Ei mõelnud, millised võivad olla tagajärjed;  
 ei kasutanud lasteporno otsimisel teadlikult otsisõnu;  
 otsis lastepornot uudishimust; soov kaitsta lähedasi eitades, et failide alla laadija 

võinuks olla keegi teine lähedastest, kes sama arvutit kasutab;  
 huvitub nudistides ja paratamatult olid piltidel ka paljad lapsed;  
 raske hinnata naiste vanust (tänapäeval) – ütleb, et ei teadnud materjalidel kujutatud 

inimeste vanust; tegemist on erootika, mitte pornoga;  
 ise teadlikult ei levita lastepornot, aga seda teeb programm;  
 tunnistab porno, aga mitte lasteporno allalaadimist; kannatanu valetas enda vanuse 

kohta;  
 ei mäleta, et oleks vahekorras olnud;  
 tunnistab, et pani teo toime, kuid asjaolusid soovib täpsustada;  
 ei pannud tegu toime seksuaalse rahulduse saamise eesmärgil; ütleb, et vaadanud 

kõiki faile; ei teadnud, et mitte vägivalda kujutavate alaealiste alasti piltide kogumine 
on keelatud: osa kollektsioonist põhineb anime piltidest ja videotest ning Jaapanis 
neid pornograafiaks ei peeta; ütleb ise, et on seksuaalse identiteedi probleem: ei tea,  
kas meeldivad poisid või tüdrukud, lisaks madal enesehinnang, masendus; ei 
tundnud Eesti seadusandlust;  

 tunnistab ülekuulamisel, et on suhelnud ühe kannatanuga, pakkunud raha; tunnistab 
süüd, kuid ütleb samas, et lapseealistest tal mingisuguseid materjale ei ole;  

 tunnistab seksuaalvägivalda, kuid eitab füüsilist vägivalda; 
 tunnistab löömist, aga eitab seksuaalvägivalda (kannatanu valetab); osaliselt 

tunnistab, et on käperdanud, kõike ei tunnista. Oli ise siis, mitu aastat tagasi, 13-14-
aastane. Ülekuulamise lõpus ütleb, et kahetseb, et käperdas 2 last. Tegi seda raha 
pärast, tundis ennast tõrjutuna;  

 ütles, et alguses ei teadnud, et laps on 13-aastane, suhtles edasi kui teada sai vanusest, 
ütles, et tüdruk hakkas erootilist juttu ajama;  

 tunnistab süüd osaliselt, saab aru, milles teda süüdistatakse, ei tahtnud tahtlikult neid 
faile alla laadida, sattus lapsporno lehele juhuslikult, tüdrukute riietes poiste pilte 
laadis alla. Probleemid sellega, et ei saanud aru, kas meeldivad poisid või tüdrukud, 
enesehinnang on olnud madal, ei ole käinud spetsialisti juures, ei ole lastele 
lähenemiskatseid, ei ole ise teinud alaealistest pilte.  

Tunnis-
tajad 

 "Toimepandud tegu on igal juhul taunitav ja väärib karistamist. Olen sellest ise aru 
saanud, tunnistanud ja kahetsenud ja kahetsema jäängi, et olen kaotanud oma 
perekonna ja lähedased suhted nendega, kuigi loodan, et on võimalik suhtlus ja 
leppimine mingil määral.“;  

 ei õnnestu luua suhteid naisterahvastega, ei ole olnud suhteid;  
 tunnistab, et on toime pannud kuriteod, on olnud lapsest saadik korduvalt 

psühhiaatriahaiglas arvel, 10 aastat tagasi sai peapõrutuse, ei ole ühegi naisega koos 
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elanud, seksuaalsuhteid on olnud, ei ole huvi pere luua, kasutab prostituudi 
teenuseid, elab koos emaga, ei ole omaette elanud;  

 tunnistab süüd, tahab anda ütlusi, kahetseb, mida tegi, ei teagi, miks seda tegi. „Saan 
aru, et olen ohtlik, kuna ei saa aru, miks ma seda tegin. Aga ma tean, et seda enam ei 
juhtu. Ema saab minu järgi valvata.“;  

 saab aru, milles süüdistatakse, tunnistab enda süüd osaliselt 2 tüdruku seksuaalses 
ahvatlemises ning lasteporno omamises;  

 tunnistab, ei oska öelda, miks tegi, ise laadis teadlikult alla lastepornot, pildil 
meeldivad, reaalsuses mitte, lähenenud seksuaalselt pole lastele;  

 saab aru, milles süüdistatakse, tunnistab süüd, samas ütleb, et ei mäleta, milliseid 
otsingusõnu kasutas, ütleb, et vaatas faile uudishimust, kahetseb, et materjale 
salvestas ning on häbi selle pärast;  

 ei eita, tunnistab süüd üle kuulamisel, ei ole pöördunud psühholoogi poole, ei leia, et 
oleks huvi lapseealiste vastu, lihtsalt vaatas ja säilitas, väike hirm oli, et keegi 
perekonnast leiab, midagi failide varjamiseks ei teinud, kahetseb tehtud tegu;  

 ei oska öelda, miks hakkas peer-to-peer võrku kasutama, mis alla laadides ka kohe 
levitab faile, ütleb, et ei tea, miks neid faile alla laadis, vaatas - ju nad pidid seksuaalse 
erutuse tekitama, kahetseb, et on huvi ja et lapsporno faile alla laadis; tunnistab 
ülekuulamisel, et on sellise teo toime pannud, sai aru, et räägib 11-aastasega 
seksuaalsetel teemadel, aga ütleb, et oli purjus; selgitab, et pani toime teod 
uudishimust ning soovist tuua selgust lapse psühholoogiasse, ei kavatsenud toime 
panna mingisuguseid seksuaalse iseloomuga tegusid; tunnistab, et tegi neid pilte, 
sõber on teda mitu korda seksuaalselt ära kasutanud pildid andis/müüs enda 
väärkohtlejale, sai selle eest raha, esialgu oli seksuaalvahekorraga ise nõus, kuna sai 
selle eest raha;  

 kahtlustused on arusaadavad, tunnistab ennast täielikult süüdi, pani teo toime, kuna 
läks tülli enda eelmise tüdruksõbraga, tahtis rohkem fantaseerida kui kohtuda;  

 tunnistab ülekuulamisel, et on teo toime pannud, ütleb, et tal pole enda teole mingit 
õigustust, tema on vastutav nende failide eest;  

 tunnistab süüdi, huvi porno vastu ammu, failide alla laadimisel tuli ka teistsuguseid 
faile, suur pornosõltuvus, ei kustutanud ka lapspornot ära: „Sain aru, et mul on 
tekkinud sõltuvus ning soovisin seda ravida. Alustasin selleset, et soovisin vähendada 
olemasolevat porno hulka oma arvutis.“, ei ole kunagi olnud soovi ise seksuaalset 
kontakti astuda alaealise poisi või tüdrukuga;  

 ülekuulamisel tunnistab, et on teo toime pannud, vaatas faile uudishimust, ei oska 
seletada, miks vaatas, ei saatnud kellelegi edasi: "Ise ma ei arva sellest kõigest mitte 
midagi." 
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Lisa 5. Kriminaalhooldusel seksuaalkurjategijate kohustused 2013-2015 
 

Tabel 11. Kriminaalhooldusaluste kohustused 2013-2015 

Kohustuse liik 2013 2014 2015 
(10 
kuud) 

Sõltuvusravi (KarS sõltuvusravi)   2 

alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud   1 

mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud isikutega   1 

Käitumiskontroll  57 48 

Sh käitumiskontroll  18 25 

alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud 13 3 3 

heastada kuriteoga tekitatud kahju kohtu määratud ajaks 1  2 

isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud 4  1 

mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud isikutega 62 8 4 

Muu 11  1 

osaleda sotsiaalabiprogrammis 64 7 11 

mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume 55  3 

mitte omama, kandma ja kasutama relva 1   

Sokivangistus  9 14 

alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud  1 4 

mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud isikutega  3  

isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud   1 

osaleda sotsiaalabiprogrammis  4 4 

mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume  1 4 

otsida endale töökoht, omandada üldharidus või eriala kohtu määratud 
tähtajaks 

42  1 

Vanglast  30 9 

alluda elektroonilisele valvele, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud 14 2 1 

alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud  2  

mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud isikutega  7 3 

osaleda sotsiaalabiprogrammis  4  

mitte tarvitada alkoholi ja narkootikume   2 

isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud  1  

otsida endale töökoht, omandada üldharidus või eriala kohtu määratud 
tähtajaks 

 7 3 

Üldkasulik töö 4 1  

Mitte suhtlema määratud isikutega 1   

Osalema sotsiaalprogrammis 1   

Allikas: JuM, vanglate osakond 
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Lisa 6. 2010 – 2015 registreeritud seksuaalkuriteod 
 
Tabel 12.  Registreeritud seksuaalkuriteod 2005 ja 2011- 2015 

KarS § 2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Seksuaalse enesemääramise vastased süüteod 

§ 141 Vägistamine 179 91 143 135 147 161 

§ 142* Sugulise kire vägivaldne rahuldamine 42 36 45 45 8 2 

§ 143 Suguühtele või muule sugulise iseloomuga 
teole sundimine 

5 4 1 3 
1 1 

§ 143¹* Sugulise kire rahuldamisele sundimine 0 3 1 4 1 0 

§ 143²** Suguühe või muu sugulise iseloomuga 
tegu mõjuvõimu kasutades 

0 0 0 0 
11 18 

§ 144 Suguühe järeltulijaga 0 1 0 2 1 14 

§ 145 Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu 
lapseealisega 

032 10 20 18 
25 30 

§ 145¹** Alaealiselt seksi ostmine 0 0 0 0 5 57 

§ 146* Sugulise kire rahuldamine lapseealisega 102 35 38 33 0 1 

Kokku 360 183 248 240 199 284 

Süüteod alaealise vastu 

§ 175¹** Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja 
selle jälgimine 

0 0 0 0 
1 0 

§ 177* Alaealise kasutamine pornograafilise teose 
valmistamisel 

26 40 9 0 
0 0 

§ 177¹** Alaealise kasutamine erootilise teose 
valmistamisel 

0 7 0 0 
0 0 

§ 178 Lapsporno valmistamine ja selle 
võimaldamine 

3 17 65 70 
68 120 

Kokku 29 64 74 70 69 120 

Lapseealise seksuaalse ahvatlemine ning peibutamine 

§ 178¹** Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe 
lapseealisega kohtumiseks 

0 10 9 4 
7 3 

§ 179* Lapseealise seksuaalne ahvatlemine 10 57 63 49 49 93 

Kokku 39 67 72 53 56 96 

Seksuaalkuritegusid kokku 402 241 329 363 324 500 

* Jõustus 23.12.2013; ** Kehtetu alates 23.12.2013 

 


